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Abstract:
Banī Hāshim and the prophet’s progeny were put aside after his death.
One of the prominent theories in explanation of this event is the existence
of pre-agreement of some companions in the life of the Prophet. However,
the symptoms, the sides, and the backgrounds of these agreements had not
been received enough attention yet and, on the other hand, the provided
reasons are not sufficient or did not support the claim. Thus, this paper
tries to study and analyze the symptoms, dimensions, processes, and backgrounds of currents that founded a kind of partisanship in the time of the
Prophet. In this study, there was serious partisanship among the Qurayshite
and non-Qurayshite Muslims against Banī Hāshim that originated in the
pre-Islamic competition, the battle in the time of Prophet, the succession of
the Prophet, and Imam Ali’s intolerance in religion.
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ملخصات ج
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التسلسلي ( )28ربيع وصيف (٢٠٢٠م)
العدد

ّ
ّ
ضد بنیهاشم في عصر ّ
النبي؟لص؟ ( 1-11هـ):
التحزب
ّ
العالمات واالتجاهات وأسس محاربة اإلمامة الهاشمية
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ّ
ملخص
ّ
تعرض بنو هاشم وأسرة ّ
النبي األعظم؟لص؟ إلى التهميش بعد وفاة الرسول؟لص؟ ،ومن النظريات
المطروحة التي ّ
تبين هذه الظاهرة التاريخية وجود تفاهمات سابقة حول ذلك بين بعض الصحابة في حياة
ّ
ّ
النبي؟لص؟ .ورغم هذا فإنه لم ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة
والتقصي في الكثير من العالمات واالتجاهات واألسس
يتم البحث
ً
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
بتلك التفاهمات ،كما أن األدلة الموجودة تعد قليلة نسبيا أو قصور بعضها عن الداللة بشكل عام .ولذلك
التحزب المذكور ّ
سنعمد في مقالتنا هذه إلى بحث وتحليل العالمات والعوامل الخاصة بظهور ّ
ضد بني هاشم
التحزب كان مسألة ّ
النبي؟لص؟ وأبعاده ووسائله وأساليبه ،ويخلص البحث إلى ّأن ذلك ّ
في عهد ّ
جادة بين
المسلمين من قريش والمسلمين من غير قريش ّ
ضد بني هاشم ومن بين األسباب التي ّأدت إلى ذلك بشكل
واضح ّ
التحزب والمنافسات التي سبقت ظهور اإلسالم والصراعات في عصر ّ
النبوة واآلمال المعقودة على
خالفة ّ
النبي؟لص؟ وتضييق الخناق على أمير المؤمنين؟ع؟ في المسائل الدينية.
الكلمات الدليليةّ :
التحزب؛ قريش؛ بنو هاشم؛ آل ّ
النبي؟لص؟؛ اإلمام علي بن أبي طالب؟ع؟.
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حتزب در برابر بنیهاشم در دوران
پيامرب؟لص؟ ( 1-11ق) :نشانهها ،سويهها
و زمينههای خمالفت با امامت هامشی
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چکیده
بنیهاشـم و خانـدان پیامبـر؟لص؟ پـس از رحلـت ایشـان به حاشـیه رانده شـدند .یکی
از نظریـات مطـرح در تبییـن ایـن پدیـدۀ تاریخـی ،وجـود تفاهمـات پیشـینی برخـی
اصحـاب در دوران حیـات پیامبـر؟لص؟ میباشـد .بـا ایـن حـال ،از سـویی نشـانهها،
سـویهها و زمینههـای ایـن تفاهمـات مـورد واکاوی کافـی قـرار نگرفتـه اسـت و از سـوی
ً
دیگـر ،عمدتـا ادلـۀ ارائهشـده انـدک بـوده و یا در مواردی از داللت بر مدعا قصور داشـته
اسـت .بدیـنرو در ُجسـتار حاضـر در صـدد بررسـی و تحلیـل نشـانههای پیدایـش،

ابعـاد ،رونـد و زمینههـای جریانـی هسـتیم کـه در دوران پیامبـر؟لص؟ نوعـی از ّ
تحـزب
ّ
را در برابـر بنیهاشـم شـکل داده بـود .بـر اسـاس ایـن پژوهـشّ ،
تحز بـی جـدی در میـان
برخـی مسـلمانان قریشـی و غیرقریشـی علیـه بنیهاشـم وجـود داشـته کـه رقابتهـای
پیشااسلامی ،نبردهـای عصـر نبـوت ،چشـمانداز جانشـینی و عـدم تسـامح امـام علی
بـن ابیطالـب؟ع؟ در دیـن ،بـه نحـو چشـمگیری در پیدایـش آن نقـش داشـته اسـت.
کلیدواژههاّ :
تحزب ،قریش ،بنیهاشم ،خاندان پیامبر؟لص؟ ،امام علی بن ابیطالب؟ع؟.
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ّ
مقدمه
بالفاصلـه پـس از پیامبـر اسلام؟لص؟ ،اختالفـات دربـارۀ مسـئلۀ جانشـینی آشـکارا رخ
نمود و بنیهاشـم از جانشـینی کنار زده شـدند .در تبیین بروز ناگهانی این اختالف و
کنارزدهشـدن هاشـمیان ،تحلیلهـای گوناگونـی ارائـه شـده اسـت؛ امـا بیشـتر پذیرفتـه
شـده کـه اختالفـات و رقابتهـای پـس از پیامبـر؟لص؟ در مسـئلۀ جانشـینی ،بـه طـور
ناگهانـی و دفعـی پدیـد نیامـده و ریشـه در زمانهـای پیشتـر داشـته اسـت.
در میان دینپژوهان و ّ
مورخان ،هنری المنس (م 1937 .م) از نخستین کسانی است
کـه در مقالـهای تحـت عنـوان «مثلـث قـدرت :ابوبکـر ،عمـر و ابوعبیـده» از همـکاری
نزدیـک ایـن سـه تـن در دوران پیامبـر؟لص؟ بـرای کنـارزدن بنیهاشـم از جانشـینی یـاد
کـرده اسـت .کایتانـی (م 1935 .م) پژوهشـگر دیگـری اسـت کـه نظریـۀ مثلـث قـدرت
1
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المنـس را بهتریـن تبییـن ریشـههای خالفـت دانسـته اسـت.
ُّ
«تفاهـم» «اکثـر مهاجـران» قبـل از سـقیفه بـر انتخـاب
عبدالعزیـز الـدوري (م 2010 .م) از
ِ
ابوبکـر بـه خالفـت یـاد کرده اسـت .بـا این حال ،وی نظـر المنس مبنی بر وجـود ُ«م َ
ؤامرة
ُّ
ُث ّ
الثیـة» را بیسـند توصیـف میکنـد 2.ویلفـرد مادلونـگ نیـز ماننـد عبدالعزیـز الـدوري
ّ
نظریـة المنـس مبنـی بـر توافقـات و برنامهریـزی پیشـین مثلـث قـدرت را رد میکنـد.
البتـه او بـر ایـن بـاور اسـت کـه ابوبکـر پیـش از رحلـت پیامبـر؟لص؟ مصمـم شـده بـود تـا
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3

جانشـین ایشـان باشـد و بـر آن شـده بـود تـا مخالفـان قدرتمنـد خـود را از میـان بـردارد.

فیلی�پ خ�وری ِح ّت�ی (م 1978 .م) بیع�ت ب�ا ابوبک�ر را ب�ا احتم�الa previously”4 ،
5
 ”arranged schemeمیـان ابوبکـر ،عمـر بـن خطـاب و ابوعبیـده ّ
جـراح دانسـته اسـت.
سـید مرتضـی عسـکری نقشـۀ ازپیشطراحیشـده بـرای گرفتـن خالفـت را پذیرفتـه و
 .1بـرای جزئیـات بیشـتر پیرامـون دیـدگاه دو پژوهشـگر اخیـر ،ر.ک :مادلونـگ ،ویلفـرد ،جانشـینی
حضـرت محمـد؟لص؟ ،ص .18-15
ُ .2دوری ،عبدالعزیز ،مقدمة في تاریخ صدر اإلسالم ،ص .56

 .3برای تفصیل بیشتر ،ر.ک :مادلونگ ،ویلفرد ،جانشینی حضرت ّ
محمد؟لص؟ ،ص .62-60
« .4نقشۀ ازپیشطراحیشده».

5. K. Hitti, philip, History of The Arabs, p. 140.

بـه چنـد گـزارش اسـتناد کـرده اسـت 1.سـید جعفـر مرتضـی عاملـی بـه تقابل بـا خاندان
پیامبـر؟لص؟ از زمـان حضـور پیامبـر اسلام؟لص؟ بـاور داشـته و بـه شـواهدی در ایـن
رابطـه اسـتناد جسـته اسـت 2.محمدباقـر بهبـودی بـا اطمینانـی کمتـر ،برنامـۀ از پیـش
3

ی شـدۀ قریـش بـرای جانشـینی را محتمـل دانسـته اسـت.
طراحـ 

عبدالفتـاح عبدالمقصـود (م 1993 .م) برنامهریـزی قبلـی ابوبکـر ،عمـر و ابوعبیـده
بـرای گرفتـن خالفـت را نپذیرفتـه اسـت 4.غالمحسـین زرگرینـژاد در مقالـۀ «ژرفـا و
ً
بنمایههـای سـقیفه» عمدتـا بـا تمرکـز بـر نقـش «صحابـة ثالثـة» ،وجـود هماهنگیهـای
پیشـینی بـرای کنـارزدن خانـدان پیامبـر؟لص؟ از جانشـینی را پذیرفتـه اسـت .شـواهد
ً
مـورد اسـتناد او عمدتـا ناظر به روزهای پایانـی حیات پیامبر؟لص؟ و برخی رویدادهای
پـس از فقـدان ایشـان اسـت 5.در مقال�ۀ «زمینهه�ا و عل�ل موفقی�ت گردانن�دگان س�قیفه
در تصاح�ب منص�ب خالفـت» ،ذیـل عنـوان «برنامهریزی و آمادگی قبلـی گردانندگان
سـقیفه» در حـد سـه پاراگـراف با اسـتنادی گـذرا به چند داده ،به ایـن موضوع پرداخته
6

شـده است.

قـدر مشـترکی از پذیـرش نوعـی هماهنگـی پیشـینی را میتـوان در میـان اغلـب
ً
کاسـتی عمدتـا مشـهود در ایـن
دیدگاههـای مذکـور مشـاهده کـرد .بـا ایـن حـال ،یـک
ِ
ً
مطالعـات آن اسـت کـه تحلیلهـا اکثـرا بـر محـور رویـداد سـقیفه میگـردد و پذیرنـدگان

 .2ر.ک :عاملی ،جعفر مرتضی ،الغدیر و المعارضون ،ص .36-29
 .3ر.ک :بهبودی ،محمدباقر ،سیرۀ علوی ،ص .23-22
 .4ر.ک :عبدالمقصود ،عبدالفتاح ،خاستگاه خالفت ،ص .439-419 ،241

یسـاعده» ،مجموعـۀ مقـاالت
 .5ر.ک :زرگرینـژاد ،غالمحسـین« ،ژرفـا و بنمایههـای سـقیفۀ بن 
اسلام و ایـران ،ص .106-71
 .6ر.ک :مطهرینیـا ،محمـود« ،زمینههـا و علـل موفقیـت گردانندگان سـقیفه در تصاحب منصب
خالفـت» ،تاریـخ فرهنگ و تمدن اسلامی.121-120/15 ،

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

 .1ر.ک :عسکری ،مرتضی ،سقیفه ،ص .33-23

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

ایـن تبییـن ،بیشـتر بـر نقـش چنـد فـرد معـدود تکیه دارنـد و ابعاد گسـتردهتر و بسـترهای
ً
زیریـن مسـئله ،غالبـا مـورد کمتوجهـی قرار گرفته و بـا نوعی تقلیلگرایی بـدان پرداخته
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شـده اسـت .کاسـتی دیگـر ،اسـتنادات انـدک بـرای نتایـج ادعاشـده و نیز قصـور برخی
شـواهد از داللـت بـر نتیجـۀ استنباطشـده اسـت.
بدی ـنرو در ُجســتار حاضــر ،بــا اســتناد بــه شــواهدی کــه بتوانــد بــرای ناظــر بیطــرف
ً
معنــادار باشــد ،در صــدد واکاوی و تحلیــل نشــانهها و گســترۀ ابعــاد عمدتــا مغفــول و
زمینههــای ّ
تحز بــی در برابــر هاشــمیان در عهــد مدنــی حیــات پیامبــر؟لص؟ هســتیم.
همچنیــن ســعی شــده اســت تــا بــه قــدر امــکان ،تصویــری از رونــد تحـ ّـزب موردادعــا بــه
دســت داده شــود.

ّ
 .1درآمدی بر شکلگیری تحزب علیه بنیهاشم در مدینه پس از هجرت

ً
جامعــۀ نوپــای مســلمانان در مدینــه ،در زیــر ظاهــر نسبتاهمگونشــدۀ خــود ،حامــل

پیشــینهها و دســتهبندیهای مختلــف و منافــع متضاربــی بــود .ایــن مؤلفههــای
ـدن
ناهمگونــی ،رفتهرفتــه پــس از هجــرت بــا تثبیت بیشــتر موقعیت مدینه و واضحترشـ ِ
ـدن وضعیــت جانشــینی ،کارکردهــای
تــوازن قــوای شــخصیتها و نیروهــا و روشنترشـ ِ
واگرایانــۀ خــود را بــاز مییافــت .در ایــن فضــا بــا مالحظــۀ شــواهد میتــوان رونــد و آهنــگ
شــکلگیری ّ
تحز بــی در برابــر بنیهاشــم را بــه طــور نســبی رصــد کــرد.
158
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بنا بر مستنداتی که در پی خواهد آمد ،به نظر میرسد روند شکلگیری و آشکارشدن
ایـن ّ
تحـزب بـا نزدیکشـدن به سـالهای پایانی حیات پیامبر؟لص؟ سـرعت فزو نتری
یافتـه اسـت .عـدم اطمینـان از ثبـات وضعیـت مدینـه و احتمـال جـدی غلبـۀ مکیـان
تـا واقعـۀ خنـدق ،ازجملـه عواملـی اسـت که میتوانـد آهنگ این رونـد را توضیح دهد.
هجـرت پیامبـر؟لص؟ بـه مدینـه و شـکلگیری پایگاهی مسـتقل و قدرتی سیاسـی برای
مسـلمانان ،فضایـی متفـاوت از وضعیـت بسیارشـکنندۀ مکـه را ایجـاد میکـرد .در
مدینـه بـه سـبب اسـتقرار نسـبی مسـلمانان و تثبیـت تدریجـی قـدرت آنـان در طـول
زمـان ،افقهـای گسـتردهتری بـرای امتـداد و بقـای قـدرت سیاسـی ایـن جامعـۀ نویـن
بـه نظـر میرسـید .چنیـن دورنمایـی انگیزههـای ّ
تحـرک سیاسـی بـرای تأثیرگـذاری در
معـادالت قـدرت پـس از پیامبـر؟لص؟ را تقویـت میکـرد .بـه بیـان دیگر ،عـدم اطمینان
ً
ً
از بقای جامعۀ مسـلمانان در مکه و سـپس نسـبتا تا نبرد خندق ،طبیعتا میتوانسـت

افـراد عالقهمنـد بـه تأثیرگـذاری در مناسـبات قـدرت
ایـن اقتضـا را داشـته باشـد کـه ِ
پـس از پیامبـر؟لص؟ ،بـا احتیـاط و مالحظـه رفتـار کننـد و احتمـال غلبـۀ مشـرکان را در
محاسـبه و رفتـار سیاسـی خویـش بـه طـور جـد مـد نظـر قـرار دهند.
ّ
عامـــل دیگـــر ،هجـــرت برخـــی چهرههـــای تأثیرگـــذار و متنفـــذ قریشـــی بـــه مدینـــه
در ســـالهای پایانـــی دوران پیامبـــر؟لص؟ ،بهویـــژه پـــس از فتـــح مکـــه بـــود .ایـــن
شـــخصیتهای تأثیرگـــذار میتوانســـتند در تقویـــت ّ
تحـــزب در برابر هاشـــمیان نقش
عمـــدهای ایفـــا کننـــد .همچنیـــن روشنترشـــدن دورنمـــای جانشـــینی پیامبر؟لص؟ و
موازنـــۀ نیروهـــا و شـــخصیتها در اواخر حیات ایشـــان را باید عامل دیگری دانســـت
کـــه میتوانـــد مـــا را در فهـــم آهنـــگ شـــکلگیری و آشکارشـــدن ایـــن ّ
تحـــزب یـــاری
کنـــد .بـــه جز یـــک گـــزارش بـــا ســـندی غیرقابلاتـــکا در مصـــدری ضعیـــف ،گزارش
ً
ً
امکانـــا حاکی از ســـاختیافتگی ّ
تحز بی نســـبتا منســـجم در
قابلتوجـــه دیگـــری کـــه
آغازین ســـالهای هجرت علیه خاندان پیامبر؟لص؟ باشـــد ،دســـتیاب نگردید 1.اما
گزارشهـــای قابلتوجهـــی از وجود ّ
تحز بی در برابر هاشـــمیان وجود دارد که بر اســـاس
قرائـــن میتوان گفت که بیشـــتر به ســـالهای پایانـــی حیات پیامبـــر؟لص؟ و در برخی
مـــوارد بـــه پـــس از فتح مکـــه بـــاز میگردد.

ارائـــه میشـــوند و مـــورد تحلیل قـــرار میگیرند .بـــا وجود ایـــن ،به ســـبب ضیق مجال
ً
و گســـتردگی شـــواهد ،عمدتـــا بـــر شـــواهد کمترشناختهشـــده بســـنده شـــده اســـت.
ایـــن توضیـــح الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه عناویـــن دســـتهبندیهای زیـــر بـــا یکدیگـــر
همپوشـــانیهایی دارنـــد .با ایـــن حال ،جهـــت ارائهای گویاتـــر و دقیقتر از ســـویهها و
نشـــانهها ،بـــا مبناقـــراردادن تمایزهای شـــواهد ،مســـتندات این بحث ذیـــل عناوین
بیشـــتری مورد تفکیـــک قـــرار گرفتهاند.
 .1ر.ک :خصیبی ،حسین بن حمدان ،الهدایة الکبری ،ص .116-112

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

در این بخش شـــواهدی گوناگون از نشـــانهها و ســـویههای ّ
تحزب در برابر هاشـــمیان

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

ّ
 .2نشانهها و سویههای تحزب ضدهاشمی
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 .1-2نشانهها و سویههایی از تحزب ضدهاشمی در عهد پیامبر؟لص؟
 .1-1-2برخورد سرد و بیاعتنایی نسبت به بنیهاشم

شــکوههای عبــاس از برخوردهــای ســرد و تحقیرآمیــز قریــش بــا نزدیــکان نســبی
پیامبــر؟لص؟ ،یکــی از مهمتریــن شــواهد ایــن مدعــا را تشــکیل میدهــد؛ بــه عنــوان
مثــال ،بــاری عبــاس خشــمگین بــر پیامبــر؟لص؟ وارد شــده و بــه ایشــان گفتــه بــود :چــرا
قریــش هــرگاه بــا یکدیگــر دیــدار میکننــد بــا چهرههــای گشــاده بــا هــم روبـهرو میشــوند
و چــون بــه مــا [هاشــمیان] میرســند چهرههاشــان صــورت دیگــری بــه خــود میگیــرد؟
پیامبــر؟لص؟ از ایــن بیــان تــا ســرحد قرمزشــدن صورتشــان برآشــفته شــده و فرمــوده
بودنــد :در قلــب کســی ایمــان وارد نمیگــردد تــا اینکــه شــما را بــهخاطــر خــدا و رســولش
1

دوســت بــدارد.

یافتـن بنیهاشـم یکـی دیگر از مظاهـر برخورد
ساکتشـدن قریشـیان بـه هنـگام حضور
ِ
سـرد و بیاعتنایـی نسـبت بـه هاشـمیان بـوده اسـت .عبـاس شـکایت کـرده اسـت
کـه چـون بـه برخـی قریشـیان میرسـیدهاند ،در حالـی کـه ایشـان مشـغول صحبـت بـا
160

یکدیگـر بودهانـد ،سـخن خـود را قطـع میکردهانـد .رسـیدن ایـن خبـر بـه پیامبـر؟لص؟
ً
مجـددا اعتـراض ایشـان بـه ایـن رفتـار و تأ کید بر اهمیت محبت نزدیـکان خویش را در

jep.emamat.ir

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

پی داشـته اسـت 2.گزارش جار یبودن چنین رویهای از سـلمان فارسـی نیز نقل شـده
اسـت 3.عبـارات گزارشهـا حاکـی از تکـرار و رویهبـودن ایـن برخـورد از سـوی برخـی
قریشـیان اسـت.

4

َ
ّ
المصنـف382/6 ،؛ ابنحنبـل ،احمـد ،فضائـل الصحابـة،
 .1ابنابیشـیبه ،عبـداهلل بـن محمـد،
َ
َ
919/2؛ ابنش ّـبه ،عمـر ،تار یـخ المدینـة640-639/2 ،؛ ف َسـوی ،یعقـوب بـن سـفیان ،کتـاب
المعرفـة و التار یـخ497 ،295/1 ،؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،امالـی ،ص 48؛ و. ...
 .2ابنحنبـل ،احمـد ،فضائـل الصحابـة940 ،935/2 ،؛ ابنحبیب بغـدادی ،محمدّ ،
المنمق في

أخبـار قر يـش ،ص 40؛ ابنماجـه ،محمـد ،سـنن50/1 ،؛ حا کـم نیشـابوری ،محمد ،المسـتدرک
علـی الصحیحین.85/4 ،
ُ
[ .3هاللی ،سلیم بن قیس؟] ،کتاب سلیم بن قیس.856/2 ،
 .4ر.ک :همان جایها.

 .2-1-2تشبیه پیامبر؟لص؟ به «نخلی روییده در مزبله» یا «گیاهی خوشبو در میان
گندزار»

تشـبیه پیامبـر؟لص؟ بـه «نخلـی روییـده در مزبلـه» _ بهعنـوان طعنـهای بـه بنیهاشـم_
اقـدام دیگـر برخـی قریشـیان در مدینـه بـوده اسـت .این تشـبیه کـه بنا بر شـواهد بارها به
هاشـمیان گوشـزد میشـده اسـت ،موجب شـکایت گروهی از انصار گردید و آنان پس
ّ
«إنـا َن َ
قومـک» کـه َم َث ِـل
از رسـیدن بـه حضـور پیامبـر؟لص؟ از ایـن گفتنـد کـه
سـم ُع ِمـن ِ

محمـد[؟لص؟] مثـل درخـت خرمایـی اسـت کـه در مزبلـه روییـده اسـت .در واکنـش،
َ ُّ َ َّ
النـاس» _ کـه حاکـی از سـخنرانی در برابـر عمـوم اسـت_
پیامبـر؟لص؟ بـا خطـاب «أيهـا
ّ
«إنـا َن َ
قومـک» نشـان
از فضـل خانـدان و عشـیرۀ خـود یـاد کردهانـد 1.عبـارت
سـم ُع ِمـن ِ
میدهـد کـه انصـار بهدفعـات ایـن تمثیـل را از برخـی قریشـیان مسـلمان شـنیده بودنـد
تالش
تـا اینکـه تصمیـم میگیرنـد ایـن مسـئله را با پیامبـر؟لص؟ در میان بگذارنـد .این
ِ
چندینبـاره را میتـوان نشـان از قصـد تثبیـت یـک گفتمـان دربـارۀ خانـدان و عشـیرۀ

گفـتَ :م َثـل ّ
محمـد در میـان بنیهاشـم همچـون گیـاه خوشـبویی اسـت کـه در میـان

گندزار روییده باشـد .آن زن نزد رسـول خدا رفت و ایشـان را از آنچه شـنیده بود باخبر
َ
ّ
المصنـف303/6 ،؛ ابنحنبـل ،احمـد ،مسـند احمـد،
 .1ابنابیشـیبه ،عبـداهلل بـن محمـد،
58/29؛ ابنابیعاصـم ،احمـد ،اآلحـاد و المثانـي318/1 ،؛ و...
َ
 .2ابنحنبـل ،احمـد ،فضائـل الصحابـة937/2 ،؛ ف َسـوی ،یعقـوب بـن سـفیان ،کتـاب المعرفـة و
التار یـخ497/1 ،؛ ِت ِرمـذی ،محمـد ،سـنن7/6 ،؛ ّبـزار ،احمـد ،مسـند140/4 ،؛ و. ...
 .3به عنوان نمونه :ابو ُنعیم اصفهانی ،احمد ،معرفة الصحابة.2121/4 ،

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

در همیـن سـیاق ،عبـداهلل بـن عمـر نقـل کرده اسـت که مـا در مقابل خانـۀ پیامبر؟لص؟
نشسـته بودیـم کـه زنـی عبـور کـرد .یکـی از ما گفت :این دختر ّ
محمد اسـت .ابوسـفیان
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ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

پیامبـر؟لص؟ دانسـت کـه بـا شـواهد دیگـری تأ کیـد میشـود.
ً
در ایـن زمینـه نیـز مجـددا عبـاس شـکایت قریـش را نـزد پیامبـر آورده و بـه ایشـان گفتـه
َ ُ
َ َ
اسـت :ای رسـول خـدا! قریشـیان بـه ذکـر انسـاب خویـش نشسـتند« ،ف َج َعلـوا َم َثلـك
َ
َ ْ َ
َ
َ
ك َم َث ِـل نخل ٍـة ِفـي ك ْب َـو ٍة ِم َـن األ ْرض» 2.برخـی نقلهـا تصریـح کردهانـد کـه ایـن مسـئله
3
خشـم پیامبـر؟لص؟ را در پـی داشـت.

سـاخت .بالفاصلـه پیامبـر؟لص؟ درحالیکـه غضب در چهرۀ ایشـان نمایان بود خارج
شـدند و فرمودنـد :چـه شـده کـه برخی مـرا در رابطه با اهلـم آزار میدهند؟ پیامبر؟لص؟
1

سـپس در ضمـن عباراتـی از فضـل بنیهاشـم یـاد میکنند.

دربـارۀ تاریخگـذاری رویـداد اخیـر میتـوان گفـت کـه بـه دلیـل حضـور ابوسـفیان،
بـه احتمـال زیـاد پـس از فتـح مکـه بـوده اسـت .بایـد توجـه داشـت کـه سـخن گزنـدۀ
ً
ابوسـفیان در میـان برخـی اصحـاب بیـان شـده و ظاهـرا با واکنش منفی آنـان نیز مواجه
ً
نشـده اسـت .از سـویی ،ظاهـرا بـه نحـوی ابـراز شـده اسـت تـا بـه گـوش آن دختـر برسـد.
مـکان ایـن اتفـاق هـم مهـم اسـت .اینکـه در برابـر خانـۀ پیامبـر؟لص؟ چنیـن سـخنی به
دختـر ایشـان گوشـزد شـود ،نشـان از آن دارد کـه قصـد اظهـار تقابـل بیشـتر بـا بنیهاشـم
وجـود داشـته اسـت .شـاید حتـی بتـوان ایـن رویـداد را نـه یـک اتفـاق منفـرد ،بلکـه
حاصـل یـک رویکـرد جدیـد در ّ
تحـزب علیه هاشـمیان تلقـی کرد .پیشتر از شـکایات
عبـاس و انصـار در مـوارد مشـابه سـخن گفتیـم .بـه نظـر میرسـد ّ
تحـزب ضدهاشـمی

بهتدریـج صراحـت و تقابـل خـود را بهویـژه پـس از فتـح مکـه افزایـش داده باشـد و پـس
از ابـراز آن در برابـر انصـار ،برخـی اصحـاب و هاشـمیان ،در گامـی دیگـر ،دختـری از
162

پیامبـر؟لص؟ و مقابـل خانـۀ ایشـان را انتخـاب کـرده باشـد.
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در رویـدادی دیگـر ،صفیـه (م 20 .ق) ،عمـۀ پیامبـر؟لص؟ بـه گروهـی از قریـش برخـورد
میکنـد و یکـی از آنـان بـه وی گوشـزد میکنـد کـه:
َ
قرابــت تــو بــا محمــد ســودی برایــت نــدارد .همانــا مــا َمثــل ّ
محمــد در میــان
بنیهاشــم را همچــون درخــت خرمــای باثمــری میدانیــم کــه در مزبلــه
روییــده باشــد.

صفیـه خشـمگین نـزد پیامبـر؟لص؟ بازمیگـردد و ماجـرا را بـه اطلاع ایشـان میرسـاند.
ایشـان خشـگمین میشـوند ،انصـار سلاح برمیگیرنـد ،مـردم مجتمـع میشـوند و
پيامبـر؟لص؟ خطبـهای اعتراضـی و نکوهشآمیـز ایـراد میکننـد؛ بـه نحـوی کـه قریشـی
.1طبرانی ،سـلیمان ،المعجم األوسـط200-199/6 ،؛ حاکم نیشـابوری ،محمد ،المسـتدرک علی
الصحیحیـن83/4 ،؛ بیهقی ،احمـد ،دالئل النبوة.172-171/1 ،

طعنهزننـده از پیامبـر؟لص؟ ملتمسـانه خواهـش میکنـد کـه ایشـان عفـو کننـد و ادامـه
َ َ
ندهنـد 1.در تحریـر اصـل عاصـم بـن حمیـد ّ
حنـاط از ایـن اتفـاق ،تاریـخ رویـداد «ق ْبـل
َ
َ ْ ْ
أ ْن َي ْن ِـزل ال ِجل َبـاب» ذکـر شـده اسـت 2.دربـارۀ این اتفاق گفتنی اسـت که گزارشهایی
در منابـع اهـل سـنت بـه ثبـت رسـیده کـه تنهـا حـاوی قسـمت خطبـۀ پیامبـر؟لص؟ و
واکنشهـا بـه آن اسـت 3و بـه همیـن علـت ،صـدر و ذیـل گزارشهـا ارتبـاط منسـجمی
ندارنـد .بـا وجـود ایـن ،مسـلم بـن ّ
حجاج نیشـابوری در تحریـر خود از ایـن واقعه ،به طور
سربسـته بـه علـت آن اشـاره داشـته اسـت.

4

 .3-1-2بیفایدهدانستن قرابت با پیامبر؟لص؟

سـوای آنچـه دربـارۀ صفیـه ذکـر شـد ،در رابطـه بـا امهانـی ،دختـر ابوطالـب نیـز برخـورد
ً
5
و گفتـار مشـابهی نقـل شـده کـه مجـددا واکنـش پیامبـر؟لص؟ را در پـی داشـته اسـت.
همچنیـن در سـیاقی مشـابه ،مـردی بـه یکـی از خادمههـای پیامبـر؟لص؟ گوشـزد
َّ
َ ً
َ ًَ ْ
َ
اهَّلل ش ْـيئا»» کـه خشـم پیامبـر؟لص؟،
ـك ِم َـن ِ
کـرده اسـت کـه ِ«إن ُم َح ّمـدا ل ْـن ُيغ ِن َـي ع ْن ِ
سالحبرداشـتن انصـار و خطبـهای عمومـی در شـکایت از طعنهزننـدگان بـه قرابـت بـا
ُ
ایشان را در پی داشته است 6.از پدر ابوسعید خدری نیز نقل شده که از پیامبر؟لص؟
بـر بـاالی منبـر شـنیده اسـت:
َ
ْ
ُ
َ
َ َ
ََ َ َ ُ َْ َُ َ ّ
اهَّلل؟مص؟ ل ت ْنفـ ُـع َيـ ْـو َم ال ِق َي َامـ ِـة؟
ـول ِ
أ ل مــا بــال أقـ َـو ٍام يقولــون ِإن َر ِحـ َـم َر ُسـ ِ

 .6ر.ک :طبرانی ،سلیمان ،المعجم األوسط.203-202/5 ،

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

بخـاری ،محمـد ،صحیـح2660/6 ،؛ ابویعلـی ،احمـد ،مسـند286/6 ،؛ ابن ِح ّبـان ،محمـد،
صحیـح310-309/1 ،؛ طبرانـی ،سـلیمان ،المعجـم األوسـط.72/9 ،
َ
رسول اهلل؟لص؟ عن أصحابه ٌ
شيء».
 .4نیشابوری ،مسلم ،صحیح« :1832/4 ،بلغ
ِ
 .5ر.ک:طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبیر.434/24 ،

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

.1ر.ک :جمع ــی از اصح ــاب ائم ــه؟مهع؟ ،األص ــول ّ
الس ــتة عش ــر (اص ــل عاص ــم ب ــن حمی ــد) ،ص
َ
ّ
الحنفی ــة»؛طب ــری امام ــی ،محم ــد ب ــن جر ی ــر،
 ،182-181بـــه روایـــت از «اســـلم مولـــی ابـــن
ّ
«محمــد بــن
المسترشــد ،ص 541؛ [قمــی ،علــی بــن ابراهیــم؟] ،تفســير ،188/1 ،بــه روایــت از
عل ــي الباق ــر؟ع؟».
ّ
 .2جمعی از اصحاب ائمه؟مهع؟ ،األصول الستة عشر (اصل عاصم بن حمید) ،ص .182
ّ
المصنـف 379/11 ،؛ ابنحنبـل ،احمـد ،مسـند98-97/20 ،؛
 .3ر.ک :صنعانـی ،عبدالـرزاق،
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ْ
َ
َ
َ
َ ٌ
ُّ ْ
اهَّلل ِإ ّن َر ِح ِمــي ل َم ْو ُصولــة ِفــي الدن َيــا َو ال ِخـ َـر ِة. ...
َبلــى َو ِ

1

 .4-1-2ابراز ناخوشی و اشمئزاز هنگام ذکر خاندان پیامبر؟لص؟

روایاتی در منابع شیعی حکایت از آن میکنند که عدهای هنگامی که از پیامبر؟لص؟
و اهلبیـت ایشـان ذکـری بـه میـان میآمـد ،چهرههاشـان درهـم میگشـت و حالـت
اشـمئزاز بـر آنـان نمایـان میشـد .اعتـراض شـدید پیامبـر؟لص؟ نسـبت بـه ایـن رفتـار از
امـام زینالعابدیـن ،امـام محمـد باقـر و امـام جعفـر صـادق؟مهع؟ روايـت شـده اسـت؛ بـه
عن�وان نمون�ه ،از ام�ام ص�ادق؟ع؟ روای�ت ش�ده اس�ت ک�ه پیامب�ر؟لص؟ فرمودهان�د:
ُ
َ َ ُ َْ
َ ُ
َُ
َ
َ
ام ِمـ ْـن أ ّم ِتــي ِإذا ذ ِكـ َـر ِع ْند ُهـ ْـم ِإ ْب َر ِاهيـ ُـم َو آل ِإ ْب َر ِاهيـ َـم ْاس َت ْبشـ َـر ْت
ـال أقـ َـو ٍ 
مــا بـ 
َ
َ
ُق ُل ُوب ُهـ ْـم َو َت َه َّل َلـ ْ
ـت ُو ُج ُ
وه ُهـ ْـم َو إ َذا ُذ ِكـ ْـر ُت َو أ ْهـ َـل َب ْي ِتــي ْاشـ َـمأ َّز ْت ُق ُل ُوب ُهـ ْـم وَ
ِ
َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ 2
كلحــت وجوههــم؟
گرچـه ایـن گزارشهـا از زبـان بـزرگان هاشـمی و در کتـب شـیعی وارد شـده اسـت و در
ً
نـگاه اول بـرای ناظـر غیرشـیعی احتمـاال قابـل اسـتناد بـه نظـر نمیرسـد ،امـا بـا توجـه به
ذهنيـت قريشـيان و دیگرقرائـن همسـویی کـه در منابـع غيرشـيعی وارد شـده اسـت،
3

میتـوان گفـت کـه قابـل تأملانـد.
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 .5-1-2آزار علی؟ع؟ و دیگرهاشمیان و بدگویی از آنان
برخـی گزارشهـا حکایـت از آن دارنـد کـه ّ
تحـزب ضدهاشـمی از حساسـیت ویـژهای

نسـبت بـه امـام علـی؟ع؟ تـا دیگـر هاشـمیان برخـوردار بـوده اسـت .منابـع اهل سـنت و
شـیعی بـا اندکاختالفـی در جزئيـات ،ماجرایـی را نقـل کردهانـد کـه در طـی آنُ ،ب َر یـده
َ َ
اسـلمی بیـان میکنـد کـه یکـی از مبغضیـن علـی؟ع؟ بـوده اسـت .وی میگویـد کـه
ن ُح َمیـد ،المنتخـب مـن ُمسـند عبـدبـن ُحميـد ،ص 304؛ حا کـم نیشـابوری ،محمـد،
.1عبـدبـ 
ّ
المسـتدرک علـی الصحیحیـن.84/4 ،
ّ
َ
 .2جمعی از اصحاب ائمه؟مهع؟ ،األصول الستة عشر (اصل سلم بن أبيعمرة) ،ص ،333-332
بـه روايـت از «علـي بـن الحسـين؟ع؟»؛ طبـرى امامی ،محمد بن جرير ،المسترشـد ،ص  ،615به
ّ
«محمـد بـن علـي؟ع؟»؛ مفیـد ،محمد بن محمد ،امالـی ،ص  ،115به روایت از «جعفر
روايـت از
بـن محمد؟ع؟»؛ و. ...
 .3ر.ک :ذیل عنوان «سابقۀ رقابتهای پیش از اسالم» در همين مقاله.

هیـچگاه از هیچکـس بـه انـدازۀ علـیبـنابیطالـب؟ع؟ بغـض و نفـرت در دل نداشـته
و از مـردی قریشـی یـاد میکنـد کـه ُبریـده او را تنهـا بـه سـبب بغضـی کـه از علـی؟ع؟ بـه
دل داشـته ،دوسـت میداشـته اسـت .در اکثـر مصـادری کـه ایـن ماجـرا را از ُبریده نقل

د بـنولیـد معرفـی شـده اسـت.
مـرد قریشـی خالـ 
کردهانـد ،ایـن ِ
خالـد در رأس سـپاهی بـه مأموریتـی در یمـن فرسـتاده میشـودُ .بریـده میگویـد :جـز
بهواسـطۀ بغضی که از علی؟ع؟ داشـت با او همراه نشـدم .در آن مأموریت غنائمی به
دسـت میآیـد .پیامبـر؟لص؟ علـی؟ع؟ را جهـت تعیین خمس غنائم ارسـال میکنند.
نحـوۀ تقسـیم امـام علـی؟ع؟ نارضایتـی افـرادی بهویـژه خالـد بـن ولیـد را برمیانگیـزد.
خالـد ُب َر یـده را فـرا میخوانـد و بـه او میگویـد کـه ایـن فرصـت را غنیمـت بشـمار و بـه

پیامبـر؟لص؟ خبـر بـده کـه علـی چـه کـرد «تـا از چشـم او بیفتـد» .بـه روایـت ُب َر یـده خالد
همچنیـن از او خواسـته اسـت تـا از امـام بـد بگویـد.
ُب َر یده به مدینه میآید و وارد مسجد میگردد .پیامبر؟لص؟ در منزل خود بوده است
و عدهای از اصحاب نیز بر در خانۀ ایشان ایستاده بودهاند .آنها با دیدن ُبریده پس از
احوالپرسی ،از علت آمدن او به مدینه جویا میشوندُ .ب َر یده به آنان میگوید که برای

شکایت از علی؟ع؟ نزد پیامبر؟لص؟ آمده است .آنها نیز مانند خالد به وی میگویند:
َّ
َ
«فإنه ُي ُ
ين َر ُسول اهلل؟لص؟».
حال که چنین است ،پیامبر را باخبر ساز؛
ِ
سقطه ِمن ع ِ

عیبجویـی کنـد از مـن عیبجویـی کـرده و هرکـس از علـی جـدا گـردد از مـن جـدا
گشـته اسـت .همانا علی از من اسـت و من از اویم .او از طینت من آفریده شـده اسـت
و مـن از طینـت ابراهیـم و مـن از ابراهیـم افضلـم . ...سـپس بـه ُبریـده توجـه میدهنـد
کهـَ « :أ ّنـه [علـي] ُّ
وليكـم ِمـن َبعـدي» .همچنيـن گـزارش شـده اسـت كـه آن حضـرت
اظهـار داشـتند :تـو را چـه شـده ای بریـده! [ ]...آيـا نشـنيدهای كـه خداونـد میفرمايـد:
أَ َ َّ َ ُ َ ً
َُ َ
َّ
نَّ َّ ذ نَ ُ �ؤْ �ذُ نَ َّ
ْآ
ُّ ْ
و� الل َه َو َر ُسوله ل َع نَ� ُه ُم الل ُه ِ�ف�ي الد ن� ي�ا َو ال� ِخ� َر ِة� َو �عد له ْم ع�ذا ب�ا
ِإ<�� ال ِ ي��� ي�
ً
ُم ِه ي� ن�ا>؟

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

میفرماینـد :چـه شـده کـه برخـی افـراد از علـی عیبجویـی میکننـد؟ هرکـس از علـی

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

پیامبـر؟لص؟ ایـن گفتگوهـا را میشـنیدند .پـس خشـمگین از خانـه خـارج میشـوند و
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آیا نمیدانی

َ ّ ً ّ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ ّ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
ـــن آذا ِني فقد
ن ع ِلي ــا ِم ِن ــي و أن ــا ِمن ــه و أن م ــن آذى ع ِليا فق ــد آذا ِني و م
أ ّ
َ
َ
َ
َ
َ
اهَّلل َف َح ـ َّـق َعل ــى اهَّلل أ ْن ُي ْؤذ َي ـ ُـه بأل َ
اهَّلل َو َم ـ ْـن َآذى َ
َآذى َ
ـــار
ِ
ِ ِ ِ ِ
يـــم عذ ِاب ِـــه ِفـــي ن ِ
َ
َج َه ّن َم []...؟

و سـه بـار فرمودنـد :از جـان علـی چـه میخواهیـد؟ سـپس اضافـه فرمودنـد :علـی از من
اسـت و مـن از اویـم و او ولـی هـر مؤمـن پـس از مـن اسـتُ .بریـده از غضـب پیامبر؟لص؟

هراسـان شـده و به ایشـان تضرع کرده اسـت .به گفتۀ ُب َر یده ،وی در حالی از نزد رسـول
1

خـدا؟لص؟ خـارج شـده کـه محبوبتـر از علـی؟ع؟ در نزد او کسـی نبوده اسـت.

عالقـۀ برخـی اصحـاب بـه بیاعتبارشـدن امام علی؟ع؟ و بغضشـان نسـبت به ايشـان
در ایـن گـزارش بهخوبـی مالحظـه میشـود؛ بهنحویکـه گاه تنهاعلـت پیونـد دوسـتی
میگردیـده اسـت .بایـد توجـه داشـت که دوسـتی وثیـق خلیفۀ اول با خالـد بن ولید که
ب�ه «شـيعة ألبـي بكـر و مـن المنحرفيـن عـن علـي» نیـز توصیف شـده _ 2،بهویـژه با توجه
بـه تأ کیـدی کـه پیامبـر؟لص؟ دربـارۀ علـی؟ع؟ و جایـگاه ایشـان داشـتهاند_ نمیتوانـد
بیارتبـاط بـا موضـع وی نسـبت بـه امـام علی؟ع؟ باشـد.
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رأس سـپاهی بـه یمـن فرسـتادند .از جملـۀ کسـانی کـه در ایـن سـفر ایشـان را همراهـی
َ
َ
ن شـاس اسـلمی میگفتنـد.
میکردنـد ،مـردی از اسـلم بـوده اسـت کـه بـه او عمـرو بـ 
او هنگامـی کـه از مأموریـت برگشـت ،شـروع بـه مذمـت و شـکایت از علـی؟ع؟ کـرد.
ْ ْ
پیامبـر؟لص؟ کسـی را بـه دنبـال او فرسـتادند و چـون آمـد ،بـه وی فرمودنـدِ « :اخ َسـأ َيـا

َع ْم ُـرو!» آیـا از علـی سـتمی در ُحکمی یا خودخواهی و سوءاسـتفادهای دیدهای؟ عمرو
پاسـخ داد :بـه خـدا کـه نـه .فرمودنـد :پـس ایـن سـخنان چیسـت کـه از تـو میشـنوم؟
 .1ر.ک :ابنحنبـل ،احمـد ،مسـند118-117/38 ،؛ طبرانـی ،سـلیمان ،المعجـم األوسـط162/6 ،
163؛ هیثمـی ،علـی ،مجمـع الزوائـد129-127/9 ،؛ همـو ،كشـف األسـتار200/3 ،؛ کوفـی،فـرات ،تفسـیر ،ص 81-80؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علی ،مناقـب212-211/3 ،؛ به زیاده و
نقصانـی در تفاصیـل مصـادر نسـبت بـه یکدیگـر.
 .2ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.22/6 ،

گفـت :نمیتوانـم ُبغـض خـود نسـبت بـه علـی را مهـار کنـم .بـا شـنیدن ایـن سـخن
غضـب در چهـرۀ پیامبـر؟لص؟ نمایـان گردیـد و سـپس فرمودنـد:
َ
َ
َ
َ
َ
ََ ْ
َمـ ْـن أ ْب َغ َضـ ُـه َف َقـ ْـد أ ْب َغ َض ِنــي َو َمـ ْـن أ ْب َغ َض ِنــي َف َقـ ْـد أ ْب َغـ َـض َ
اهَّلل َو َمـ ْـن أ َح َّبـ ُـه فقد
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
اهَّلل ت َعالــى.
أحب ِنــي و مــن أحب ِنــي فقــد أحــب
ََ ْ
َ
اهَّلل لقـد
در نقلهـای دیگـر آمـده اسـت کـه پیامبـر؟لص؟ بـه او فرمودنـدَ « :يـا ع ْم ُـرو! َو ِ
َ
َُ ُ
َ
َ ْ ُْ َ
اهَّلل!» و پیامبر؟لص؟
ـاهَّلل أن أؤ ِذ َيـك َيـا َر ُسـول ِ
آذ ْي َت ِنـي» .او در پاسـخ گفتـه اسـت« :أعـوذ ِب ِ
َ
ً ََ ْ َ
َ
1
بـه وی خاطـر نشـان کردهانـد«َ :بلـى؛ َم ْـن آذى َع ِل ّيـا فقـد آذا ِنـي».
َ
در ایـن گـزارش و گـزارش ماقبـل آن دو غیرقریشـی اسـلمی با موضع منفی نسـبت به امام
َ
علـی؟ع؟ مشـاهده میشـوند .همـکاری بعـدی قبیلـۀ اسـلم بـرای بیعتگرفتـن از
مخالفان ابوبکر و تثبیت موقعیت وی ،این فرضیه را به ذهن متبادر میکند که موضع
َ
َ
منفـی ُبریـده اسـلمی و عمـرو بـن شـاس اسـلمی نسـبت بـه علـی بـن ابیطالـب؟ع؟،
ً
َ
بخشـی از رویکـردی نسـبتا فراگیـر در میـان اسـلمیان بـوده باشـد.
ّ
سـعد بـن ابیوقـاص امـا بـه نوبـۀ خـود از بدگویـی خویـش نسـبت بـه امـام علـی؟ع؟
حکایـت کـرده اسـت .وی نقـل کـرده اسـت کـه مـن و دو نفـر دیگـر در مسـجد نشسـته
بودیـم و از علـی بـد میگفتیـم .ناگهـان رسـول خـدا؟لص؟ درحالیکـه آثـار غضـب در
چهـرۀ ایشـان نمایـان بـود بـه سـمت مـا آمدنـد .مـن از خشـم ایشـان بـه خـدا پنـاه بـردم.
بنـا بـر گزارشـی از یکـی از مشـاهیر ائمـۀ حدیـث قزویـن از اهـل ّ
سـنت ،بـه نـام ابوالقاسـم
ِ
 .1ر.ک :ابنحنبل ،احمد ،فضائل الصحابة579/2 ،؛ همو ،مسند321-320/25 ،؛ بخاری،
َ
محمد ،التاریخ الکبیر306/6 ،؛ ابنابیخیثمه ،احمد ،التاريخ الكبير375/1 ،؛ ف َسوی،
یعقوب بن سفیان ،كتاب المعرفة و التاريخ330-329/1 ،؛ ابنابیحاتم ،عبدالرحمن ،الجرح
ُ
دارقطنی ،علیَ ،
المؤت ِلف
و التعديل237/6 ،؛ ابن ِح ّبان ،محمد ،الثقات273-272/3 ،؛
َ
المخت ِلف215/1 ،؛ حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی ّ
الصحیحین131/3 ،؛
و
َ
ل بنحسن،
برسی ،فض 
هیثمی ،علی ،كشف األستار199/3 ،؛ همو ،مجمع الزوائد129/9 ،؛ ط ِ
إعالم الوری258-257/1 ،؛ و ، ...به زیاده و نقصانی در تفاصیل منابع نسبت به یگدیگر.
 .2ابویعلـی ،احمـد ،مسـند109/2 ،؛ ابنعسـاکر ،علـی ،تار يـخ دمشـق204/42 ،؛ ابنکثیـر،
اسـماعیل ،البدايـة و النهايـة347/7 ،؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب211/3 ،؛ و...

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

پیامبـر گفـت :از جـان مـن چـه میخواهیـد؟ هرکـس علـی را بیـازارد مـرا آزرده اسـت.
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َ
صیدنانـی (م 342.ق) ،شـخصی َعـدوی از قریـش گفتـه اسـت:
ََ
ً
ََ َ َ
َّ
ُْ ُ َ ُ
الن ِبـ ُّـي؟لص؟ فقــال :آذ ْي َت ِنــي َيــا ُع َم ُــر!
ـت أ ْجفــو َع ِل ّيــا؟ضر؟ .فل ِق َي ِنــي
كنـ
ْ
َ
َ
ً
ً ََ ْ َ
َ
َ َ ُ
ْ
َُ ُ
اهَّلل؟ قــال :ت ْجفــو َع ِل ّيــاَ .مـ ْـن آذى َع ِل ّيــا فقــد آذا ِنــي.
فقلــتَ :ب ِإيــش َيــا َر ُســول ِ
َ
َ ُ
ُْ ُ
َ ّ ً َ ً 1
اهَّلل ال أ ْجفــو ع ِليــا أبــدا.
قلــتَ :و ِ
ابنشهرآشـوب مازندرانـی نیـز ايـن خبـر را از برخـی محدثیـن اهـل سـنت ثبـت کـرده
اسـت 2.از ابنعمـر همچنیـن خشـم پیامبـر؟لص؟ از بدگویـی از علـی؟ع؟ روایـت شـده
ََ َ
ن ُح َبیش جمعی از قریش در مسجد نبوی بودند؛ «فذك ُروا َع ِل َّي ْب َن
است 3.به گفتة ّزر ب 
ْ ُ
َأبي َ
�ب َو ان َت َهك�وا ِم ْن ُ�ه» .در اي�ن هنگـام پیامبـر؟لص؟ در حجـرۀ یکـی از همسرانشـان
ل
ا
ط
ِ
ِ
ٍ
خوابیـده بودنـد .کسـی ایشـان را از گفتههـای قريشـيان آ گاه سـاخت .پیامبـر؟لص؟ بـه
قصد آنان حرکت نمودند .قریشیان غضب را در چهرۀ ایشان مشاهده کردند و گفتند:
بـه خـدا پنـاه میبریـم از غضـب خـدا و غضـب رسـولش! پیامبـر؟لص؟ فرمودنـد :از جـان
علی چه میخواهيد؟ آیا علی را رها نمیکنید؟ آ گاه باشـید که علی از من اسـت و من
4

از اویـم .هرکـس علـی را بیـازارد مـرا آزرده اسـت .هرکـس علـی را بیـازارد مـرا آزرده اسـت.

ایـن اتفـاق بـا ماجـرای سـعد بـن ابیوقاص مشـابه به نظر میرسـد و ممكن اسـت به يک
168

رویـداد اشـاره داشـته باشـند؛ گرچـه عـدم همسـانی هم بعید نیسـت.
گزارشــی دیگــر حاکــی از آن اســت کــه بــاری امــام علــی؟ع؟ غضبنــاک بــر پیامبــر؟لص؟
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وارد شــده و در پاســخ بــه ســؤال از علــت خشــم خــود بــه ایشــان اظهــار داشــته اســت:
َ
َ
ـك بنــو ِّ
عمــك»؛ عبارتــی کــه قریش ـیبودن آزاردهنــدگان را نشــان میدهــد.
«آذونــي فيـ
بــا شــنیدن ایــن ســخن ،رســول خــدا؟لص؟ خشــمگین برخاســته و فرمودهانــد« :يــا أيهــا
ً
النــاس! مــن آذى عليــا فقــد آذانــي[ 5.»]...هنگامــی کــه پیامبــر؟لص؟ امــام را جانشــین
.1رافعى ،عبدالکریم ،التدوين في أخبار قزوين.390/3 ،
 .2ر.ک:ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب.211-210/3 ،
 .3ر.ک :صدوق ،محمد بن علی ،فضائل الشیعة ،ص 4-3؛ ابنشاذان ،محمد ،مائة منقبة ،ص .64

 .4طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،ص .134-133
 .5ابنمغازلـی ،علـی ،مناقـب علـي؟ع؟ ،ص 104؛ خرگوشـی ،عبدالملـک ،شـرف النبـي؟لص؟،
ص  ،272بـا تفاوتـی در برخـی جزئیـات.

خــود در مدینــه قــرار دادنــد و عــازم تبــوک شــدند ،برخــی چنیــن شــایع کردنــد کــه «مــا
ّ
ً
ً
ّ ً
خلفــه إال اســتثقاال لــه و تخففــا منــه» 1.ایــن افــراد طبیعتــا در صــدد فروکاســتن از
جایــگاه ایشــان بودهانــد.
در گزارشی منسوب به امام زین العابدین؟ع؟ از امام علی؟ع؟ ،گاه پیامبر؟لص؟ از ترس
برخـی افـراد بـه احتـرام علـی؟ع؟ از جـای خود بلند نمیشـدند تا این تکریـم ،موجبات
تحریـک دشـمنی آنـان بـا پیامبـر؟لص؟ و علـی؟ع؟ را فراهـم نکنـد 2.یـک شـاهد مهم در
تقویـت ایـن گـزارش آنکـه یکـی از همسـران قریشـی پیامبـر؟لص؟ بـه ایشـان بهشـدت
3

اعتـراض میکـرده کـه بـه خـدا قسـم میدانـم علـی نـزد تـو محبوبتـر از پـدر من اسـت.

مصـدر روایت منسـوب بـه امام
نظـر بـه قرینـۀ گـزارش اخیـر ،نمیتـوان بهواسـطۀ ضعـف
ِ
زیـن العابدیـن؟ع؟ ،محتـوای آن گـزارش را کماهمیـت انگاشـت.
چنانکـه پیشتـر نیـز ذکـر شـد ،عبـاس هـم بـه طـور خـاص از اینگونـه برخوردهـا بـه دور
نمانـده اسـت .بـه روایـت ابنعبـاس ،او بـا پـدرش در حال گـذر از جماعتـی از بنیامیه
بودهانـد کـه آنـان کنایـه و طعنـهای مبنـی بـر بیحاصلـی قرابـت عبـاس بـا پیامبـر؟لص؟
بـه وی میزننـد .او در شـکایت بـه پیامبـر؟لص؟ اظهـار مـیدارد کـه «يـا رسـول اهلل! مـا
ُ
ُ
سـم ُعني مـا أ َ
كـره» و پیامبـر؟لص؟ ماننـد دفعـات پیشـین بـر
يـزال الرجـل مـن قريـش ُي ِ
ُ
سـودمندی قرابـت بـا خـود تأ کیـد میکننـد 4.تعبیـر «مـا يـزال» بر تکـرار دفعـات اینگونه

5

برخـورد مشـابه دیگـری از یـک قریشـی غیرهاشـمی بـا عبـاس گـزارش شـده اسـت.
 .1طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ.104-103/3 ،

 .2ر.ک[ :امام عسکری ،حسن بن علی؟] ،تفسیر ،ص .589-588
 .3بـرای تفصیـل رویـداد ،ر.کَ :نسـائی ،احمـد ،السـنن الكبـرى256/8 ،؛ ابنحنبـل ،احمـد،
فضائـل الصحابـة75/1 ،؛ ابـوداود ،سـلیمان ،سـنن349/7 ،؛ و. ...
 .4ر.ک :ابنحبیب بغدادی ،محمدّ ،
المنمق في أخبار قريش ،ص .41-40
َ
نسـعد ،محمد ،الطبقات الکبری19/4 ،؛ ف َسـوی ،یعقوب بن سـفیان ،كتاب المعرفة
 .5ر.ک :اب 
و التار يـخ500/1 ،؛ [هاللـی ،سـلیم بن قیس؟] ،کتاب ُسـلیم بـن قیس.689/2 ،

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

زیـاد ،ماجـرا مربـوط بـه پـس از فتـح مکـه و مهاجـرت برخـی مکیـان بـه مدینـه اسـت.
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طعنههـا از جانـب قریشـیان داللـت دارد .همچنیـن میتـوان حـدس زد که بـه احتمال
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عبـاس بهخوبـی از ناراحتـی قریـش آ گاه بـود و بـه همیـن سـبب ،بـاری بـه پیامبـر؟لص؟
وقائـع َ
شـاید هشـدار مـیداد کـه « ّإنـي َلعـر ُف َضغا ِئ َـن فـي ُصـدور أقـوام ب َ
أوقعتهـا» 1یـا
ٍ ِ
ِ
َ
ّ
ـت الـذي َص َن ْع َ
ـت ف َينـا َض َغائ َـن ُم ْن ُـذ َص َن ْع َ
َّ َ َ ْ َ
ـت» 2و پیامبـر؟لص؟ در پاسـخ
ِ
ِ
« ِإنـك ت َرك ِ
ُُ
َ َ ُُ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُّ ُ ْ َّ
ل َو
بـه ویفرمودنـد کـه «ل ْـن ت ْبلغـوا َ[یبلغـوا] الخيـر _ أو قـالِ :اليمـان_ حتـى ي ِحبوكـم ِ
َ
ِلق َر َاب ِتـي  3.»...نگرانـی پیامبـر؟لص؟ از آشکارشـدن ایـن «ضغائـن» پـس از خـود ،بـاری
ایشـان را در حضـور پسرعمویشـان علـی؟ع؟ بـه گریسـتن واداشـت .ایـن رویـداد از انس
بـن مالـک ،امـام علـی؟ع؟ و ابنعبـاس نقـل شـده اسـت 4.ایـن کالم پیامبـر؟لص؟« :ال
ُ َ َْ َ ْ
ـت ِإال ُم َن ِافـق» را میتـوان در چارچـوب هشـدار نسـبت بـه همیـن
ُي ْب ِغضنـا أهـل ال َب ْي ِ
5
جریـان تفسـیر کـرد.
 .6-1-2بغض نسبت به علی؟ع؟
ً
بغـ��ض نس ــبت ب���ه ام ــام عل ـ�ی؟ع؟ در زم ــان پیامب ــر؟لص؟ کام ــا شناختهش ــده ب ــوده

و در اظه ــارات صحاب ــه نی ــز منعک ــس ش ــده اس ــت .نمونههای ــی از ش ــواهد ای ــن ام ــر
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پیشتـــر در ذیـــل عناویـــن دیگـــر گذشـــت و در ایـــن بخـــش بـــه نمونههـــای دیگـــری
َُ َ ُ ْ
َ
ُ
اش ــاره میگ ــردد .ابوس ــعید خ ــدری گفت ــه اس ــت ک ــه « َم ــا ك ّن ــا ن ْع ـ ِـرف ال ُم َن ِاف ِقي ـ َـن َعل ــى
َّ ُ ْ
َْ
ـض َع ِل ـ ّـي» 6.از جاب ــر انص ــاری ه ــم همی ــن کالم نق ــل
ـ
ـ
غ
اهَّلل؟مص؟ ِإل ِبب
ـول ِ
عه ـ ِـد َر ُس ـ ِ
ِ
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.1ابنعساکر ،علی ،تاريخ دمشق.338/26 ،
َ
.2ابنش ّبه ،عمر ،تاريخ المدينة.640/2 ،
 .3همان.
 .4ابنعسـاکر ،علی ،تاریخ دمشـق324/42 ،؛ ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شـرح نهج البالغة،
 ،108-107/4بـه روایـت از «انـس بـن مالـک»؛ ب ّـزار ،احمـد ،مسـند293/2 ،؛ ابویعلـی ،احمـد،
مسـند ،426/1 ،بـه روایـت از علـی؟ع؟؛ َط َبرانـی ،سـلیمان ،المعجـم الکبیـر ،73/11 ،به روایت
از ابنعبـاس.
ُ .5
ابونعیـم اصفهانـی ،احمـد ،صفـة النفـاق و نعـت المنافقيـن ،ص  ،119بـه روایـت از ابوسـعید
ُ
خـدری.
ِ .6ح َ
الح ْم َيـري ،ص 97؛ صولـی ،محمد ،جزء من
میـری ،علـی بـن محمـد ،جـزء علـيبنمحمد ِ
ُ
أحاديـث أبيبكـر الصولـي ،ص 12؛ ابونعیـم اصفهانـی ،احمـد ،صفـة النفاق و نعـت المنافقين،
ص 112-111؛ ذهبـی ،محمـد ،تار يـخ اإلسلام634/3 ،؛ ِت ِرمـذی ،محمـد ،سـنن ،78/6 ،بـا

شــده اســت 1.ابــوذر غفــاری صحابــی دیگــری اســت کــه بــه ایــن مســئله در چارچــوب
ش ــاخصههای منافقی ــن توج ــه داده اس ــت 2.ابنابیالحدی�دــ یکب ــار ب�اــ تعبیرـــ «ق ــد
َروى كثي ــر م ــن أرب ــاب الحدي ــث ع ــن جماع ــة م ــن الصحابـ ـة» 3و در ج ــای دیگ ــر ب ــا
ّ
عباـــرت ُ«روي ف ــي الخب ــر المش ــهور بي ــن المحدثیـ ـن» 4مانن ــد اخب ــار ف ــوق را رواي ــت
ك ــرده اس ــت.
 .7-1-2آرزوی آسیبرسیدن به پیامبر؟لص؟ و اهلبیت؟مهع؟
َ
بنـا ب�ر روایت�ی از خطب�ۀ فاطمه زهرا؟اهع؟ ،دخت پیامبر؟لص؟ ،ايشـان با تعبيـر َ«ت َت َر ّب ُص َ
ون
َّ
ِب َنـا الد َوا ِئ َـر» ،بـه ايـن امـر اشـاره نمودهانـد كـه گروهی از مسـلمانان در عهـد پیامبر؟لص؟
5
چشـم بـه فرودآمـدن مصائب بر ايشـان و اهلبیتشـان؟مهع؟ دوختـه بودند.

ّ
 .2-2چند نشانۀ بروزیافته پس از رحلت پیامبر؟لص؟ از تحزب ضدهاشمی

برخـی رویدادهـا پـس از رحلـت پیامبـر؟لص؟ ،داللتهـای روشـنی بـر وجـود ّ
تحـزب
در برابـر بنیهاشـم ،بهویـژه امـام علـی؟ع؟ در زمـان پیامبـر؟لص؟ دارنـد .از گفتـۀ
ّ
ترقـب نسـبت بـه اقـدام قریبالوقوعـی از ّ
تحـزب
بـراء بـن عـازب میتـوان بـه انتظـار و

ُ
ضدهاشـمی قریشـی در رابطـه بـا جانشـینی پـی بـرد .بـه روایـت ابوسـعید خـدری ،او از
بـراء شـنیده کـه وی گفتـه اسـت:

 .1ابنحنبـل ،احمـد ،فضائـل الصحابـة639/2 ،؛ طبرانـی ،سـلیمان ،المعجـم األوسـط264/4 ،؛
و. ...
ُ
 .2ر.ک :حاکـم نیشـابوری ،محمـد ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن139/3 ،؛ ابونعیـم اصفهانـی،
احمد ،صفة النفاق و نعت المنافقين ،ص 112؛ خطیب بغدادی ،احمد ،المتفق و المفترق،
.434/1
 .3ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.83/4 ،
.4همان.251/13 ،
ن علی ،اإلحتجاج101/1 ،؛ این عبارت اما در تحریر بالغات النسـاء از خطبۀ
 .5طبرسـی ،احمدب 
فدکیه موجود نیست.

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

َ َ
زیـادت َ«ن ْح ُـن َم ْعش َـر األ ْن َصـار»؛ ابناعرابـی ،احمـد ،معجـم ،300/1 ،بـا تخصیـص منافقیـن بـه
َْ
ِ«م َـن ال ْن َصار».

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

پیوســته دوســتدار بنیهاشــم بــودم .پــس چــون رســول خــدا؟لص؟ از دنیــا
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رفــت ،ترســیدم کــه قر یــش بــرای بیرو نبــردن جانشــینی از هاشــمیان
ـران سراســیمه
همدســتی کننــد .بدینترتیــب ،از ایــن فکــر ماننــد زن حیـ ِ
گشــته بــودم و غــم فقــدان رســول خــدا؟لص؟ نیــز بــر دلــم ســنگینی میکــرد.
توآمــد میکــردم و چهر ههــای قریــش را زیــر نظــر
بــه نــزد بنیهاشــم رف 
1

گرفتــه بــودم.

ً
طبیعتـا بـراء بـا توجـه بـه سـابقهای کـه از جهتگیریهـا و اقدامـات قریشـیان داشـته
ً
تقریبا ّ
مسـجل بوده اسـت که قریش
چنیـن آشـفته آنـان را زیـر نظـر گرفتـه بـوده و بـرای او
زیـر بـار خالفتـی هاشـمی نخواهنـد رفـت.
دادۀ مهـم دیگـر ،همـکاری دو انصـاری بـه نامهـای ُع َو یـم بـن سـاعده و َمعـن بـن
عـدی بـا قریـش غیرهاشـمی ،بهویـژه شـیخین در ماجـرای تعییـن جانشـین اسـت.
ابنابیالحدیـد درب�ارۀ ُع َو ی�م و َمع�ن نوش�ته کـه «كان هـذان الرجلان َذ َو ي ّ
حـب ألبـي

بكر في حياة رس�ول اهلل؟لص؟» و در ادامه از وجود کینهای بین آندو و سـعد بن ُعبادة
ّ
خبـر داده اسـت 2.بـه گـزارش زبیـر بـن بـکارُ ،ع َو یـم بـن سـاعده بـه انصـار گفتـه بـود کـه
پیامبـر؟لص؟ از دنیـا نرفـت تـا آنکـه شـناختیم ابوبکـر خلیفـه اسـت؛ چراکـه او را بـرای
172

امامـت نمـاز تعییـن کـرد .انصـار در واکنـش ،او را دشـنام گفتـه و از خـود رانـده بودنـد و
3
ُعویـم نیـز بـا شـتاب بـه ابوبکـر پیوسـته و او را بـرای گرفتـن خالفـت تشـویق کـرده بـود.
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واقـدی و مدائنـی نیـز آوردهانـد کـه ُع َو یـم بـن سـاعده و َمعـن بـن عـدی ،ابوبکـر و عمـر را
بـرای طلـب خالفـت و کنـارزدن انصـار ترغیـب کـرده بودنـد:
ً
ً
ً
كان َمعــن بــن عــدي ُیشــخصهما إشــخاصا و يســوقهما ســوقا عنیفــا إلــى
السـ�قيفة مبـ�ادرة إلـ�ى األمـ�ر قبـ�ل فواتـ�ه.

4

چانهزنی ُع َو یم بن سـاعده برای خالفت ابوبکر قبل از حضور خود او و عمر و ابوعبیده
.1جوهـری ،احمـد ،السـقیفة و فـدک ،ص 46؛ ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهج البالغة،
.51/2 ،219/1
 .2ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.19/6 ،
 .3همان.
 .4همان.

در سـقیفه و اعالم رسـمی نامزدی برای خالفت و راندن شـدید ابوبکر و عمر برای رفتن
یتـوان آنهـا را ناگهانی دانسـت و ناشـی از
بـه سـقیفه ،اقدامـات پرمعنایـی هسـتند و نم 
ّ
تفاهمـات و هماهنگیهـای پیشـین تلقـی نکـرد .پس از تثبیت بیعت بـا ابوبکرُ ،ع َو یم

و َمعـن از جانـب قریـش تکریـم شـدند؛ امـا انصـار در جلسـهای آندو را احضـار کردنـد،
َ
َ
َ َ ْ
َ«ف َع َّي ُر ُ
وه َمـا ب ْان ِط ِ َ َ ْ ُ َ
يـن َو أ ك َب ُـروا ِف ْعل ُه َمـا ِفـي ذ ِلـك» .فـروة بـن عمـرو در
اج ِر
الق ِهمـا ِإلـى المه ِ
ِ
َّ َ ْ َ َّ ْ
ایـن جلسـه بـه ُع َو یـم و َمعـن یـادآوری میکنـد کـه آنها به قریـش گفتهانـد«ِ :إنا قـد خلف َنا
َ َ ََ َْ ً
ُ
مـا َق ْـد َح َّل ْ
1
ـت ِد َماؤ ُه ْـم ِب ِف ْت َن ِت ِهـم» و آن را گناهی نابخشـودنی توصیف میکند.
و راءنـا قو
َْ
َ
َ
َْ َ ُ ٌ
يع أ َحـد ِم ْن أه ِل
اگـر عمـر بـن خطـاب بـر سـر قبر ُعویم بن سـاعده گفته باشـد« :ل يسـت ِط
َْ
َ َْ
ال ْرض َأ ْن َي ُق َـول إ َّن ُـه َخ ْي ٌـر ِم ْـن َ
ـب َهـذا الق ْب ِر» 2،به احتمال زیـاد بیارتباط با کمک
اح
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
وی در تثبیـت خالفـت ابوبکر نبوده اسـت.
البتـه در گزارشـی از «یـک راوی انصـاری» آمـده اسـت کـه ُع َو یـم بـن سـاعده و عاصـم
ّ
ً
بـن عـدی (بـه جـای َمعـن بـن عـدی ،احتمـاال به علـت خلط و اشـتباه) پـس از برخورد

بـا ابوبکـر و عمـر و ابوعبیـده در راه سـقیفه بـه آنـان گفتهانـد کـه بازگردیـد ،چراکـه آنچـه
ً
میخواهیـد نخواهـد شـد ،امـا آنـان قبـول نکردهانـد 3.طبیعتـا ایـن گـزارش در تعـارض
بـا دیگرگزارشهـا اسـت .بـا توجـه بـه عواقبـی کـه قدرتگیـری قریـش غیرهاشـمی بـرای

از ابوبکـر و عمـر پشـتیبانی کردهانـد ،نمیتوانـد اتفاقـی باشـد و نشـان دیگـری از وجـود
ً
ّ
تحز بـی قریشـی و رایزنیهایـی در عهـد پیامبـر؟لص؟ اسـت کـه بعضـا غیرقریشـیان نیـز
بـا آن همراهـی میکردهانـد.
ّ
 .1مکی ،زبیر بن بکار ،األخبار الموفقيات ،ص .224
 .2ابنابیعاصم ،احمد ،اآلحاد و المثاني3/4 ،؛ ابناثیر ،علی ،اسد الغابة16/4 ،؛ و. ...
 .3طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ.219/3 ،

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

جانشـینی_ نرفتـه و حتـی از چهرههـای دیگـر قریـش نیز حمایت نکـرده و به طور خاص

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

شـدن عمـل ایـن دو انصـاری از سـوی بسـیاری از
انصـار داشـت و خیانـت محسوب ِ
ً
انصـار ،احتمـاال بعدهـا سـعی شـده باشـد تـا ایـن سـابقه بهنوعـی کمرنـگ شـود.
بـه هـر حـال ،اینکـه ُعویـم و َمعـن بـه سـراغ بنیهاشـم _ بهعنـوان طبیعیتریـن نامـزد
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ّ
 .3-2نشانههایی از عملکرد تحزب ضدهاشمی در قرآن
از تفسـیرها و شـأننزولهای روایتشـده دربـارۀ برخـی آیـات قرآنی میتـوان دریافت که
ً
احتمـاال رفتـار تحـزب ضدهاشـمی در مـواردی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت .یکـی از
َ َّ ذ نَ ُ �ؤْ �ذُ نَ ْ ُ �ؤْ ن نَ َ ْ ُ �ؤْ ن ت َ
ْ َ
ا� ِب��غ يْ� ِر َما اك�ت َس بُ�وا
شـأننزولهای ذکرشـده بـرای آیـۀ <وال ي��� ي� و� الم ِم� ي�� و الم ِم� ِ
ً
َ ُ ْ ً ْ ً
ََ
ف� ق� ِد ْاح ت� َملوا بُ�ه ت� نا�ا َو ِإ� ث�ما ُم�ب�ي ن�ا> 1،ایـن اسـت کـه عـدهای از منافقیـن نسـبت بـه علـی بـن
َ ََ
<و ل ّما
ابیطالـب؟ع؟ اذیـت روا میداشـتند و بـه ایشـان دروغ میبسـتند 2.پیرامـون آیـۀ
ُ
َ ً َ َ
ك ِم نْ� ُ ه يَ� ِص ُّد ن
و�> 3،گـزارش شـده کـه خشـم و واکنـش منفـی
ض� ِر بَ� بْا� نُ� َم ْر يَ� َم َم ث�لا ِإ��ذا ق� ْو ُم 
نبـوی مشـابهت امـام علـی؟ع؟ بـا عیسـی بـن مریـم؟ع؟
قریـش و منافقـانبـه حدیـث ِ
ُ
ّ
لتعرفنهم
موجـب صـدور آن بـوده اسـت 4.از ابوسـعید خـدری نیـز نقل شـده کـه آیـۀ <و
فـي لحـن القـول> را بـه بغـض نسـبت به علی؟ع؟ تفسـیر کرده اسـت 5.حتی اگر تفسـیر
منسـوب به ابوسـعید ناظر به شـأن نزول آیه نباشـد و برداشـتی شـخصی تلقی گردد ،از
بـروز رفتارهـا و گفتارهـای طعنهآمیز نسـبت بـه امام؟ع؟ در عهـد پیامبر؟لص؟ حکایت
میکنـد.
اگرچـه تفسـیرها و گزارشهـای پیشگفتـه ،تنهامرویـات ثبتشـده دربـارۀ ایـن آیـات
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ش شـیعی برخـی مؤلفیـن و راویـان غیرقابلانـکار اسـت ،بـا وجـود ایـن،
نیسـتند و گرایـ 
بـه عنـوان تقویتکننـدۀ دیگرمسـتندات میتواننـد مـورد توجـه قـرار گیرنـد.
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تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

ّ
 .4-2اشارۀ پیامبر؟لص؟ به تحزب علیه خاندان خویش ،بهویژه امام علی؟ع؟
ابـراز نگرانیهـای پیامبـر؟لص؟ از وضعیـت پـس از خـود ،بهویـژه دربـارۀ اهلبیـت
خویش ،داللت روشـنی بدین واقعیت دارد که پیامبر اسلام؟لص؟ به این جمعبندی
 .1احزاب.58 :
ل بنسلیمان ،تفسیر.507-506/3 ،
 .2مقات 
 .3زخرف.57 :
 .4ابنمردویـــه ،احمـــد ،مناق ــب علي بن ابي طال ــب؟ع؟ ،ص 319؛ کلینی ،محم ــد بن یعقوب،
کافی.57/8 ،
 .5ابن َ
مردو یـــه ،احمـــد ،مناق ــب عل ــي بن اب ــيطال ــب؟ع؟ ،ص 320؛ ابنعس ــاکر ،عل ــی ،تاریخ
دمش ــق.360/42 ،

رسـیده بودنـد کـه خانـدان ایشـان مـورد بیمهـری قـرار خواهنـد گرفـت .بنـا بـر گزارشـی
مـروی از ابنمسـعود ،پیامبـر؟لص؟ در میـان تعدادی از صحابـه بودهاند که جماعتی از
َ َ َ
بنیهاشـم را میبیننـد؛ متأثـر گشـته و در پاسـخ از چرایـی تأثـر خـود گفتهانـد«ِ :إ ّن أ ْهـل
َْ
ً َ
َ ً َْ
ً 1
لاء َو تش ِـر يدا َو ت ْط ِر يـدا».
َب ْي ِتـي َس َـيلق ْو َن َب ْع ِـدي ب
ای ــن روای ــت البت ــه در اکث ــر مص ــادر ب ــا زیادت ــی پیرام ــون «پرچمهای ــی س ــیاه از ش ــرق»
نق ــل ش ــده اس ــت ک ــه ب ــه نح ــو قابلتوجه ــی جنب ــش عباس ــیان را تداع ــی میکن ــد 2.در
مص ــادری نی ــز ای ــن زی ــادت دی ــده نمیش ــود 3.نکت ــۀ قابلتوج ــه در تحریره ــای دارای
زیــادت از ایــن خبــر ،وجــود یزیــد بــن ابیزیــاد در طریــق منتهــی بــه ابنمســعود اســت.
ابنابیعاص ــم (م 287 .ق) نی ــز گرچ ــه زی ــادت را ذک ــر نک ــرده ،ب ــا ای ــن ح ــال از س ــند
ً
وی مش ــخص اس ــت ک ــه خب ــر را از ابنابیش ــیبه (م 235 .ق) اخ ــذ ک ــرده و احتم ــاال
وی خب ــر را تقطی ــع ک ــرده اس ــت 4.ب ــا وج ــود ای ــن ،ذک ــر ای ــن خب ــر ب ــدون ای ــن زی ــادت
از طری ــق یزی ــد ب ــن ابیزی ــاد نمون ــۀ دیگ ــری دارد؛ 5گرچ ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــاذبودن ای ــن

ک ــرده اس ــت.

ّ
المصنف527/7 ،؛ ابنابیعاصم ،احمدُّ ،
الس ّنة633/2 ،؛
 .1ابنابیشیبه ،عبداهلل بن محمد،
مغربیُ ،نعمان بن محمد ،شرح األخبار360/3 ،؛ و. ...
 .2بـه عنـوان نمونـه ،ر.ک :مـروزیُ ،ن َعیـم بـن ّ
یشـیبه ،عبداهلل بن
حماد ،كتاب الفتن310/1 ،؛ ابناب 
ّ
المصنف527/7 ،؛ ابنماجه ،محمد ،سـنن.1366/2 ،
محمد،
ُ
 .3به عنوان مثال ،ر.ک :دوالبی ،محمد ،الكنى و األسماء.716/2 ،
 .4ر.ک :ابنابیعاصم ،احمدُ ،
السنة.633/2 ،
 .5ر.کُ :آجری ،محمد ،الشریعة.2177/5 ،
ُ
 .6ر.ک :دوالبی ،محمد ،الكنى و األسماء716/2 ،؛ خطیب بغدادی ،احمد ،الرحلة ،ص .145
 .7ر.ک :حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك على الصحيحين.534/4 ،

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی
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ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

تحری ــر از ابنابیزی ــاد ،احتم ــال تقطی ــع در ای ــن م ــورد نی ــز بس ــیار ق ــوی اس ــت .ام ــا در
تحری ــری دیگ ــر از ای ــن خب ــر ک ــه در ِاس ــناد آن ب ــه ج ــای یزی ــد ب ــن ابیزی ــادُ ،عم ــارة ب ــن
َ
قعقــاع وجــود دارد ،ایــن زیــادت دیــده نمیشــود 6.مضــاف بــر ایــن ،حاکــم نیشــابوری
ُ
ای ــن مضم ــون را از ابوس ــعید خ ــدری و ن ــه ابنمس ــعود ،ب ــدون زی ــادت مزب ــور تخری ــج

ً
ً
امکانـا میتـوان پذیرفـت کـه خبـر هسـتۀ اصیلـی داشـته و احتمـاال از ناحیـۀ جریـان
ّ
متشـیعان عباسـی ،زیادتـی جهـت روزآمدسـازی خبـر و اسـتفادۀ تبلیغاتـی بـرای
عباسـیان بـدان الحـاق گردیـده اسـت .بههرترتیـب ،بـر اسـاس ایـن گـزارش ،واکنـش
ّ
شـدت ّ
تحـزب علیـه خانـدان خـود
عاطفـی و گفتـاری پیامبـر؟لص؟ آ گاهـی ایشـان از

را نشـان میدهـد و همچنیـن حاکـی از آن اسـت کـه در بـرآورد پیامبـر؟لص؟ّ ،
تحـز ِب
مقابـل دسـت برتـر را داشـته اسـت.
در گزارشـی دیگـر کـه قـدر مشـترکی از آن در منابـع اهـل سـنت و شـیعه یافـت میشـود،
پیامبـر؟لص؟ بـه هنـگام گـذری از کوچهباغهـای مدینـه بـر شـانههای امـام علـی؟ع؟
ُ َ َ ُ َ َ َ َّ
ُ
1
َ َ ُ
ور ق ْـو ٍم ل ُي ْبدون َها لك ِإل ِم ْـن َب ْع ِدي».
گریسـته و بـه ایشـان گفتهانـد« :ضغا ِئـن ِفـي صد ِ
َ ُ َ
َ َ َ َ
بـاری دیگـر نیـز پیامبـر؟لص؟ بـه امام چنین خبـر دادهانـدِ « :إذا ِم ّت ظ َه َر ْت لـك ضغا ِئ ُن
ُ ُ َ
ور ق ْـوم» 2.امـام علـی؟ع؟ خـود نیـز پـس از رحلـت پیامبـر؟لص؟ اظهـار کردهانـد
ِفـي صـد ِ
ُ
ْ
َ َ َ
َ
ْ
کـه پیامبـر؟لص؟ بـه مـن خبـر داده بودنـد کـه ِ«إ ّن ال ّمـة َس َـتغ ِد ُر ِبـك َب ْع ِـدي» 3.ایـن معنا
ً
بـا کلیـد واژۀ «غـدر» مؤیـدات دیگـری نیـز دارد 4.چنیـن اظهاراتـی را طبیعتـا نمیتـوان
صادرشـده در خلأ دانسـت و بایـد ناشـی از مشـاهدات و برآوردهـای پیامبـر؟لص؟ از
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گرایشهـا و رفتارهایـی در جامعـۀ مسـلمانان باشـد.
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دو فصلنامۀ امام 

ّ
 .5-2اشارۀ امام علی؟ع؟ به تحزب قریشی علیه هاشمیان در عهد پیامبر؟لص؟
امـام علـی؟ع؟ نیـز ریشـۀ تقابـل قریش با خود را مربوط به عهـد پیامبر؟لص؟ و در امتداد
آن دانسـتهاند .وی پـس از آنکـه از محـل شـورای شـشنفره بـه منزل خود باز گشـت ،به
ّ .1بـزار ،احمـد ،مسـند293/2 ،؛ ابویعلـی ،احمـد ،مسـند426/1 ،؛ طبرانـی ،سـلیمان ،المعجـم
الکبیـر73/11 ،؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،خصـال462/2 ،؛ و. ...
ّ .2
خزاز رازی ،علی بن محمد ،کفایة االثر ،ص .158
ُ
 .3حاکـم نیشـابوری ،محمـد ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن153/3 ،؛ ابنابیاسـامه ،حـارث،
ُبغية الباحث905/2 ،؛ مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد285-284/1 ،؛ ابنکثیر ،اسماعیل،
البدايـة و النهاية.218/6 ،
 .4ر.ک:ابوالصالح حلبی ،تقی بن نجم ،تقريب المعارف ،ص 255؛ ابنابیالحدید ،عبدالحمید،
شرح نهج البالغة.106/4 ،

َ
قومکـم َ
عش�یرۀ خ�ود چنیـن خطـاب کرـد:ياـ بنيـ عب�د ّ
المطلـب! ّإن َ
عادوکـم بعـد وفـاة
2
َّ
النب�ي؟لص؟ في حیاتـه.]...[1
النبيـ کعداو ِته�م
ً
احتمـاال بـه همیـن علـت بـود کـه بـاری معاویـه نـزد مغیـره از اینکـه نـام پیامبر؟لص؟ در

اذان طنینانـداز میگـردد ،اظهـار انـدوه کـرده بـود 3.امـام علی؟ع؟ در پاسـخ بـه نامهای
از عقیـل نیـز بـه همسـنخی رویارویـی قریش با خود و تقابـل آنان با پیامبر؟لص؟ تصریح
میکننـد 4.ايشـان در جایـی دیگـر ضمـن مناجاتـی بـه درگاه پـروردگار ،از قریشـیان
چنیـن شـکوه میکننـد:
بارخدایــا! مــن از تــو بــر علیــه قر یــش یــاری میطلبــم؛ چراکــه آنــان انــواع
بدخواهــی و نیرنــگ را بــرای پیامبــرت در دل نهــان میداشــتند ،امــا
نتوانســتند آن را جامــۀ عمــل بپوشــانند و تــو مانــع گردیــدی و چنیــن
5

گشــت کــه آن بدخواهیهــا بــر مــن فــرود آمــد.
ً
این شکوایهها را میتوان دلیلی بر آن دانست که اساسا در نگاه پسرعموی پیامبر؟لص؟

عمود تحزب ضدهاشمی ،قریشی بوده است.
ِ
ابنابیالحدیــد در ضمــن کلمــات منســوب بــه امــام؟ع؟ گزارشــی را آورده کــه طبــق آن
بــاری کســی از علــی؟ع؟ میپرســد :اگــر از رســول خــدا؟لص؟ پســری بــر جــای میمانــد و

.2جوهری ،احمد ،السقيفة و فدک ،ص .86
 .3مسعودی ،علی ،مروج الذهب.455-454/3 ،
 .4ر.ک :ثقفـی ،ابراهیـم ،الغـارات297/2 ،؛ ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهـج البالغـة،
 ،119/2بـه نقـل از ثقفـی.
.5ابنابیالحدید ،عبدالحیمد ،شرح نهج البالغة.298/20،

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

ً
 .1از ایـن گفتـۀ امـام علـی؟ع؟ برداشـت میشـود کـه ایشـان تقابـل قر یـش بـا خـود را صرفـا فـردی
نمیدیدهانـد و ابعـاد آن را در مقیـاس طائفـهای و تیـرهای نیـز ارزیابـی میکردهانـد.

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

بــه ســن بلــوغ و رشــد میرســید ،بــه نظــر شــما آیــا عــرب امــر خــود را بــه او تســلیم میکــرد؟
ایشــان پاســخ میدهنــد« :ال ،بــل كانــت َت ُ
قتلــه إن لــم َيفعــل مــا فعلــت» .ســپس در ضمــن
تحلیــل موضــع عــرب و قریــش نســبت بــه پیامبــر؟لص؟ بــا عبــارت «و أجمعــت ُمــذ كان
ً
ـرف األمــر عــن أهــل بيتــه بعــد موتــه» از توافــق بــر کنارگذاشــتن خانــدان
حيــا علــى صـ ِ
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ایشــان در زمــان حیاتشــان ســخن میگوینــد 1.میتــوان گفــت ،گرچــه ایــن گــزارش در
ضمــن منســوبات بــه ایشــان آورده شــده اســت و از قــوت کافــی بــرای شــهادت بــر مدعــای
مــورد بحــث برخــوردار نیســت ،بــا وجــود ایــن میتــوان بــه عنــوان مؤیــدی احتمالــی بــر
دیگرشــواهد بــدان اســتناد ُجســت.

ّ
 .3ترکیب و آرایش جریانها در تحزب ضدهاشمی
بـا توجـه بـه دسـتهبندیها و رقابتهـای پیـش از اسلام و درنظرگرفتـن پیوندهـای
ای قریشـیانی که در زمان حیات پیامبر؟لص؟ نشـانههایی از تحزب را بروز داده
طایفه ِ
بودنـد ،میتـوان گفـت کـه بنیامیـه ،بنیمخـزوم و افـرادی از دیگرتیرههـای قریشـی،
بـه اضافـۀ برخـی از انصـار ،بخـش عمـدۀ تحـزب ضدهاشـمی را تشـکیل میدادهانـد.
َ
َ
ُب َر یـده اسـلمی و عمـرو بـن شـاس اسـلمی از انصاریانـی بودنـد کـه جهتگیـری تقابلـی
َ
و منفـی نسـبت بـه علـی؟ع؟ داشـتند .بـا توجـه بـه نقـش قبیلـۀ اسـلم در تثبیـت قدرت
ً
خلیفـۀ اول ،ایـن فرضیـه بـه ذهـن متبادر میشـود که چنین گرایشـی صرفـا فردی نبوده
باشـدُ .ع َو یـم بـن سـاعده و َمعـن بـن عـدی دو انصـاری دیگـری هسـتند کـه بـه طـور
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جـدی در جهـت بهقدرترسـیدن ابوبکـر علیـه قـوم خـود فعالیـت کردهانـد .چنانکـه
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گذشـت ،آنـان در دوران پیامبـر؟لص؟ نیـز دوسـتدار ابوبکـر بودهانـد .ایـن پشـتیبانی
ً
جـدی از ابوبکـر و رویارویـی بـا قـوم خود ،نمیتوانسـته ناگهانی رخ داده باشـد و طبیعتا
ناشـی از تفاهمـات پیشـین در موضـوع جانشـینی بـوده اسـت.
ایـن دادههـا نشـان میدهـد کـه افـرادی از انصـار بـا جریانـی از قریـش و مهاجـران مکـی
در مسـائل سیاسـی همگرایـی داشـتهاند .بـا ایـن حـال ،گسـترۀ ایـن گرایـش در میـان
ً
انصـار ،ظاهـرا گسـترده نبـوده اسـت .یـک علـت آن اسـت کـه چـون بخـش بزرگـی از
قریـش در جر یـان جنگهـای خـود از انصـار زخـم خـورده و داغ دیـده بـود ،در صـورت
ً
بهقدرترسـیدن جنـاح غیرهاشـمی قریـش ،امـکان انتقامگیری از انصـار کامال محتمل
بـه نظـر میرسـید .اینکـه حبـاب بـن منـذر در سـقیفه میگفـت :ما میترسـیم کسـانی به
 .1ر.ک :همان.299-298/20 ،

َ
قـدرت برسـند کـه مـا «قتلنـا َ
آباءهـم و إخوتهـم» 1،شـاهدی بـر ایـن مدعـا اسـت.
البتـه نبایـد از نظـر دور داشـت کـه جریـان ضدهاشـمی بـا اختالفـات درونـی مواجـه
بـود .نشـانهای از اینکـه تمـام تحـزب ضدهاشـمی بـر نامـزد مشـخصی جهـت خالفـت
اتفـاق داشـته باشـد وجـود نـدارد .بـا وجـود ایـن ،میتـوان گفت کـه ابوسـفیان بن حرب
_ زعیـم شـاخۀ امـوی قریـش_ بـدون درنظرگرفتـن سـابقهاش در تقابـل بـا اسلام ،بـر
روی کاغـذ میتوانسـت نامـزد اصلـی باشـد؛ امـا بـه سـبب جنـگ و مبـارزۀ سرسـختانه
و طوالنیمدتـش بـا مسـلمانان و قرارگرفتـن در فهرسـت «طلقـا» و «مؤلفـة قلوبهـم»،
ً
زمینـۀ ایـن نامـزدی را کاملا از دسـت داده بـود .بنیمخـزوم هـم در شـرایط مشـابهی قرار
ً
داشـتند .طبیعتـا در چنیـن وضعیتی ،زمینۀ ارتقای سیاسـی بـرای تیرههای ضعیفتر
قریـش فراهـم شـده بـود؛ اگرچـه ایـن را نبایـد بـه معنـای بینیـازی تیرههـای روبهارتقـا
ّ
ّ
از متنفـذان قدیمـی قریـش تلقـی کـرد .گفتـار طعنهآمیـز ابوسـفیان بـه هنـگام شـنیدن
انتخـاب ابوبکـر ،پیشـنهاد بیعـت او بـا علـی؟ع؟ و یاری ایشـان علیه ابوبکـر 2را میتوان
ً
بـه مثابـت هشـداری بـه جریـان درحالارتقـا تلقـی کـرد .اساسـا نـه در پیـش از بعثـت و
اعتقاد ابوسـفیان با
نـه پـس از آن نمیتـوان زمینـهای بـرای همـکاری حقیقی و ناشـی از
ِ
امـام علـی؟ع؟ و بنیهاشـم تصـور کـرد .بنابرایـن بایـد به دنبـال وجه منفعت ابوسـفیان
در ایـن پیشـنهاد بـود.

نمیتوانـــد داعیـــهدار خالفـــت باشـــد ،امـــا بـــه کمـــک نفـــوذ خـــود و توانایـــی بســـیج
نک ــه
نی ــرو میتوان ــد مش ــکالتی ج ــدی ب ــرای جری ــان درحالارتق ــا ایج ــاد کن ــد؛ مگ ــر آ 
س ــهم خ ــود را دریاف ــت کن ــد .واکنشه ــای بع ــدی دس ــتگاه خالف ــت ای ــن برداش ــت را
تقوی ــت میکن ــد .چی ــزی نگذش ــت ک ــه یزی ــد ب ــن ابیس ــفیان ب ــه والیت ــی در عس ــاکر
ش ــام و س ــپس ب ــه ام ــارت دمش ــق برگزی ــده ش ــد 3و پ ــس از م ــرگ وی ب ــرادرش معاوی ــه
 .1ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبری.136-135/3 ،
 .2ر.ک :طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ.209/3 ،
 .3طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ390 ،209/3 ،؛ بنا بر گزارش نخست ،چون ابوسفیان اعالم

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

پی ــام نهفت ــه در کالم ابوس ــفیان ای ــن ب ــود ک ــه گرچ ــه ام ــروز ش ــاخۀ ام ــوی ح ــزب قری ــش

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

یــک فرضیــه بــر اســاس کنارهمقــراردادن دادههــای مــورد اشــاره میتوانــد آن باشــد کــه
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ب ــه مق ــام وی منص ــوب گش ــت 1.حم ــداهلل مس ــتوفی آش ــکارا چنی ــن برداش ــتی داش ــته
و نوش ــته اس ــت:
عمــر خطــاب؟ضر؟ ســعى نمــود تــا خالفــت بــر ابوبكــر؟ضر؟ قــرار گرفــت .اكثــر
مهاجــر و انصــار بــا او بيعــت كردنــد .ابوســفيان راضــى نمىشــد .امــارت
2

شــام بــه پســر او ،معاو يــه دادنــد؛ او نيــز بيعــت كــرد.

معاویـه نیـز ماننـد دیگرکارگـزاران عمـر مـورد برخوردهـا و نظارتهـای او قـرار نگرفـت و
آزادی عمـل بیشـتری داشـت .ایـن در حالـی بـود کـه مال کهایـی کـه خلیفـۀ دوم بـر
اسـاس آن کارگزارانـش را توبیـخ میکـرد ،حداقـل در بعضـی مـوارد ،بـه میـزان افزو نتـری
در سـلوک معاویـه وجـود داشـت.
یـــک فرضیـــۀ دیگر برای تبییـــن حمایت ابوســـفیان از امام علی؟ع؟ آن اســـت که وی
از روی تعصـــب طایفـــهای ایـــن کار را کـــرده باشـــد؛ چراکـــه وی و علـــی؟ع؟ هـــردو از
بنیعبدمنـــاف بودند و این شـــاخه از قریش ،پرافتخارترین شـــاخۀ قریش به حســـاب
میآمـــد؛ درحالیکـــه بنیتیـــم از ضعیفترین طوایف قریـــش بودند .کالم ابوســـفیان
ّ
کـــه گفته بـــود« :ما بال هـــذا االمر في اقل ّ
حـــي من قریـــش» 3یا «یـــا آل عبدمناف! فیم
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ابوبکـــر مـــن امورکـــم» 4یـــا «أ رضيتم يا بنـــي عبدمناف! أن تلـــي عليكم تيـــم» 5،ناظر به
همیـــن مطلـــب اســـت .با ایـــن حـــال ،آنچه باعـــث میشـــود فرضیـــۀ دوم ضعیفتر
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از فرضیـــۀ اول بـــه نظـــر برســـد ،آن اســـت که در صـــورت بهقدرترســـیدن هاشـــمیان
و جمـــع فضیلـــت نبـــوت و خالفـــت در طایفـــۀ آنـــان ،دیگر امـــکان بهقدرترســـیدن
دیگرطوایـــف قریشـــی تا حد زیـــادی از بیـــن میرفت.
میکند «ما لنا و ألبي فصیل ،انما هي بنو عبد مناف» ،به او گفته می شود که «انه قد ولي ابنک».
 .1ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبری.285/7 ،
یسـفیان بود کـه ابتدا امارت
 .2مسـتوفی ،حمـداهلل ،تار یـخ گز یـده ،ص 168؛ گرچـه ایـن یزید بن اب 
یافت.
 .3طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ.209/3 ،
 .4همان.
 .5ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.281/15 ،

بـا توجـه بـه مالحظـات فـوق ،نمیتـوان پذیرفـت کـه تحـزب ضدهاشـمی بهطـورکل
گزینۀ مشـخصی برای نامزدی جانشـینی پس از پیامبر؟لص؟ داشـته اسـت و شـاهدی
ً
هـم بـر ایـن مطلـب نیسـت .بـا ایـن حـال ،کاملا پذیرفتنـی بـه نظـر میرسـد کـه برخـی
جریانهـای ایـن ّ
تحـزب ،تدبیرهایـی را از پیـش بـرای بهکرسینشـاندن نامـزد خـود
اندیشـیده باشـند.
رفتار امام علی؟ع؟ در بیتوجهی به مجادالت و منازعات پیرامون جانشینی و اهتمام
تـام بـه تجهیـز پیامبـر؟لص؟ کـه بـه لحـاظ سیاسـی از دیـدگاه حـزب قریـش و متحدیـن
آنـان یـک خطـای اسـتراتژیک و مغتنـم تلقـی میشـد و نیـز گردهمایـی غیرمنتظـرۀ اوس
ً
و خـزرج در سـقیفۀ بنیسـاعده ،منطقـا بـا وضعیـت پیشبینیشـده از سـوی تحـزب
ضدهاشمی تفاوت بسیاری داشت .نبود ابوسفیان و ابوبکر در مدینه به هنگام رحلت
پیامبـر؟لص؟ ،غافلگیـری از اجتمـاع انصـار و واکنـش سراسـیمه بـه آن و عـدم ورود امـام
ً
علـی؟ع؟ و بنیهاشـم بـه آن مجـادالت ،قطعـا موقعیـت جدیـد و غیرمترقبـهای را ایجاد
کـرده بـود و یـک برنامـۀ عمـل جدیـد و آنـی را اقتضـا میکـرد؛ چیـزی کـه بعدهـا ّرد خـود را
در کلمـۀ «فلتـة» بـه جـای گذاشـت .میتـوان گفـت کـه ایـن وضعیـت غیرمترقبـه مـا را از
شـناخت برنامـه یـا برنامههـای احتمالـی ّ
تحـزب ضدهاشـمی بـرای کنـارزدن هاشـمیان
در صـورت مطالبـۀ فـوری خالفـت محـروم کـرده اسـت.

نفـر معـدود از قریـش بـا اسـتفاده از اختلاف انصـار توانسـتند معـادالت
گـردد ،چنـد ِ
نگرفتـن
قـدرت را بـه سـود خویـش تغییـر دهنـد ،سادهسـازی مسـئله اسـت و از درنظر
ِ
بسـیاری از شـواهد تعیینکننـده و منطـق و اقتضائـات رویدادهـای انسـانی نشـئت
ّ
میگیـرد .درواقـع« ،صحابـة ثالثـة» ثمرهچینـان چندیـن سـال ّ
تحز بـی جـدی در برابـر
ِ
بنیهاشـم بودنـد.
 .1ابوبکر بن ابی ُقحافه ،عمر بن خطاب ،ابوعبیده ّ
جراح.

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

دیگریارانشـان ،امکان چندانی برای تغییر معادله به سـود خود نداشـتند .اینکه تصور

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

در پایـان ایـن بخـش ،نکتـۀ بسـیار مهمـی کـه نبایـد از آن غفلـت شـود آنکـه ،اگـر بسـتر
گسـتردۀ ّ
تحـزب ضدهاشـمی وجـود نداشـت ،افـرادی چـون «صحابـة ثالثـة» 1بـه همـراه
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ّ
 .4زمینههـــای تحزب علیه بنیهاش ــم در میان برخی مس ــلمانان ،بهویژه
قریش

عوامـل متعـددی در شـکلگیری ّ
تحـزب علیـه هاشـمیان در میـان مسـلمانان ،خاصـه

قریـش نقـش داشـته کـه اسـتقصای شـامل آنها از گنجایـش این مجال بیرون اسـت .با
ایـن حـال ،بـه نظـر میرسـد عمدهتریـن آنهـا مـوارد ذیل باشـند:
 .1-4سابقۀ رقابتهای پیش از اسالم

ُ
بـه طـور کلـی اختلاف و رقابـت مشـهودی در میـان تیرههـای قریـش پـس از قصـی بـن
کالب وجود داشـت 1.از اولین نشـانههای رقابت میتوان به ماجرای حلف ُ
الم ّ
طیبین
َ َ
و ل َعقـة الـدم بیـن بنیعبدمنـاف و بنیعبدالـدار و همپیمانانشـان بـر سـر سرپرسـتی
مناصـب کعبـه و مکـه اشـاره کـرد .پـس از آن ،رقابـتورزی امیـه بـا هاشـم بـروز کـرد
کـه بـه شکسـت امیـه در منافـره انجامیـد 2.یکـی از پژوهشـگران در تاریـخ عـرب قبـل از
اسلام از اهـل اخبـار نقـل میکنـد کـه هاشـم بـه ّ
مطلـب وصیـت کـرده بود .بنیهاشـم و

بنی ّ
مطلـب یـد واحـدی بودنـد و بنیعبدشـمس و بنینوفـل نیـز یـد واحـدی را تشـکیل
میدادنـد .وی معنـای ایـن پدیـده را آن میدانـد کـه بیـن فرزنـدان هاشـم و فرزنـدان
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کـرده بـوده اسـت 3.ایـن انـگاره را نـزاع نوفـل با عبدالمطلـب و اختالف وی بـا حرببن
5

امیـه تقویـت میکنـد 4.نوفـل و حـرب نیز چون امیه ناگزیر از پذیرش شکسـت شـدند.

ُ
عبـدود یـا مـادر وی ،ضمـن شـعری در رثـای بـرادر یـا
شـگفت آنکـه خواهـر عمـرو بـن
فرزنـدش ،پـس از اظهـار افتخـار بـه اینکـه قاتـل عمـرو فـرد شـریفی بـوده اسـت ،از علـو
جایـگاه بنیهاشـم و رشـک مردمـان عـرب نسـبت بـه آنهـا یـاد میکنـد:
ّ
المنمـق فـي أخبـار قر يـش ،ص ،100 ،48
 .1بـه عنـوان نمونـه ر.ک :ابنحبیـب بغـدادی ،محمـد،
 386 ،106 ،104و. ...
 .2برای تفصیل روند این رویداد،ر.ک :ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبری.62/1 ،
 .3على ،جواد ،المفصل.74/7 ،
.4ر.ک :طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ250-251/2 ،؛ ابناثیر ،علی ،الكامل.15/2 ،
 .5ر.ک :همان جایها.

من هاشم في ذراها و هي صاعدة
اهلل ّإل أن ت ـ ـ َ
قـــ ٌ
ـوم َأبی ُ
ـکون له ـ ـ ــم

السماء ُت ُ
الی َّ
میت َ
بالحسد
الناس
ِ
ُ
مکارم الدی ــن و الدنی ـ ـ ــا إلی األبد.

1

اکنـون بـا درنظرگرفتـن ایـن پیشـینه ،بـه ادامۀ حـوادث مینگریم .پس از اعالن رسـالت
پیامبـر هاشـمی؟لص؟ قریشـیان بـا امتیـازی غیرقابلرقابـت بـرای بنیهاشـم مواجـه
شـدند .زعمای هاشـمی بدون اعالن رسـالت نیز سـیادت معنوی خود بر دیگرزعمای
ً
قریـش را حفـظ کـرده بودنـد و دیگرتیرههـا بـا وجود رقابت ،کامال موفق نشـدند تا در این
زمینـه بـا آنـان برابـری کننـد .بـا اعلان رسـالت ،طوایفی که نمیتوانسـتند شـرف نصب
حجراألسـود را تنهـا بـرای یـک تیـره بپذیرنـد ،میدیدنـد کـه بـا پذیرش نبـوت محمد بن
عبـداهلل هاشـمی؟لص؟ ،اعتبـاری را بـرای فرزنـدانهاشـم بـه رسـمیت شـناختهاند کـه
دیگـر هیـچگاه نمیتـوان بـدان رسـید و موازنـۀ قوا برای همیشـه به نفع آنـان بر هم خواهد
خـورد .هنگامـی کـه اخنـس نـزد ابوجهـل رفـت و نظرش را دربـارۀ آنچـه از پیامبر؟لص؟
شـنیده بـود جویـا شـد ،ابوجهـل بـه او گفت:
مــا و فرزنــدان عبدمنــاف بــر ســر مســئلۀ شــرف بــا یکدیگــر منازعــه کردیــم.
ََ
ََ
َ
َ
ُ َ ْ
أ ْط َع ُمــوا فأ ْط َع ْم َنــا َو َح َملــوا ف َح َمل َنــا َو أ ْع َطـ ْـوا فأ ْع َط ْي َنــا .آنگاه هنگامــی
کــه برابــر شــدیم ،آنــان گفتنــد :م َّنــا َنبـ ٌّـي َي ْأتيــه ْال َو ْحـ ُـي مـ ْـن َّ
السـ َـم ِاء .مــا کــی
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ماننــد ایــن را ادعــا توانیــم کــرد؟! بــه خــدا کــه هرگــز بــه او ایمــان نخواهیــم
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2

اسـت 3.البتـه گرچـه ابوجهـل بـه عنـوان یـک مخزومی جایـگاه و رقابـت اجتماعی تیرۀ
ُ
خـود را در تقابـل بـا بنیعبدمنـاف و بنیق َصـی تعریـف میکنـد ،بـا ایـن حـال نفـس
ُ .1حصری قیروانی ،ابراهیم ،زهر اآلداب ،84/1 ،به روایت از خواهر عمرو؛ ابن ّ
صباغ ،علی بن محمد،
الفصـول المهمـة ،ص  ،348-345بـه نقـل از مـادر عمـرو؛ باعونـی ،محمـد ،جواهـر المطالـب،
 ،168/2به روایت از خواهر عمرو؛ ابنجوزی ،عبدالرحمن ،المنتظم 234/3 ،و  ،149/17به نقل
از مـادر عمـرو؛ البتـه دو بیـت مذکـور ذکـر نشـده و بـه دو بیـت دیگر اکتفا گردیده اسـت.
.2ابنهشام ،عبدالملک ،السیرة النبویة316/1 ،؛ بیهقی ،احمد ،دالئل النبوة.207-206/2 ،
ُ
 .3بیهقـی ،احمـد ،دال ئـل النبـوة207/2 ،؛ در ایـن گـزارش به جای «بني عبـد مناف»« ،بني قصي»
ذکر شـده است.

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

در موقعیتـی دیگـر ،از مغیـرةبـنشـعبه نیـز مشـابه همیـن سـخنان از ابوجهـل نقل شـده

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

آورد و او را تصدیــق نخواهیــم کــرد.

ً
هاشـمی بنیعبدمنـاف نیـز مطـرح بـود و چنین
اسـتدالل وی دقیقـا بـرای تیرههـای غیر
ِ
کوششـی بـرای همپایگـی بـا بیـت هاشـم ،واقعیتـی انکارناپذیـر داشـت.
نظـر بدیـن رقابتهـا ،بهآسـانی میتـوان تصـور کـرد که بهرسمیتشـناختن نبـوت برای
بنیهاشـم تـا چـه انـدازه بـرای دیگرتیرههـای رقیـب ناگـوار بـوده اسـت .قریشـیان بـه
طـور عمـده کوشـیدند تـا بـه هـر طریـق ،از تطمیـع گرفتـه تـا قتـل و جنـگ ،از بهرسـمیت
شـناختن نبـوت بـرای نـوادۀ هاشـم خـودداری کنند.
بــه رغــم چالشهــای پیشگفتــه ،برخــی از قریشــیان از روی تصدیــق قلبــی بــه فراخــوان
پیامبــر؟لص؟ پیوســتند .بــا وجــود ایــن ،بایــد توجــه داشــت کــه تمامــی تیرههــای قریــش
ً
در جایــگاه اجتماعــی باالیــی قــرار نداشــتند و طبیعتــا موقعیــت اجتماعــی آنــان
میتوانســت انگیزههــای دیگــری را نیــز بــرای پیوســتن بــه دعــوت جدیــد ایجــاد کنــد.
ً
کامــا قابــل تصــور اســت کــه برخیدیگــر از قریشــیان راهــکار دیگــری را اتخــاذ کننــد و
بــه جــای مخاصمــۀ علنــی ،ترجیــح دهنــد از موقعیــت پیشآمــده بهــره جوینــد و بــه
امیــد رســیدن بــه جایگاهــی برتــر از آنچــه داشــتند ،بــه کاروان مســلمانان ملحــق گردنــد.
توضیــح بیشــتر آنکــه ،نظــام قبایلــی و موازنــۀ قــوا در شــاخههای قریــش ،چش ـماندازی
184

نویــد
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تعالــی و ترقـ ِـی افــراد ،بــدون درنظرگرفتــن نــژاد و قبیلــه و عشــیره را م ـیداد .البتــه نبایــد
ً
چنیــن گزینــهای را تنهــا بــرای تیرههــای ضعیفتــر قریــش یــا صرفــا قریشــیان مطــرح
دانســت و چنیــن جاذبـهای ،افــرادی از تیرههــای قویتــر یــا غیرقریشــی را نیــز میتوانســت
جلــب کنــد .همچنیــن جایــگاه علمــی اهــل کتــاب نــزد عــرب و اشــارات گهــگاه آنــان بــه
ظهــور قریبالوقــوع پیامبــری فاتــح در شــبهجزیره ،میتوانســت ایــن انگیــزه بــرای گرایــش
1

بــه اســام را تقویــت نمایــد.

ً
تدریجــی کفــۀ تــرازو بــه نفــع مســلمانان ،ظاهــرا
از ســوی دیگــر ،بــا سنگینترشــدن
ِ
ً
برخیقریشــیان مصلحــت را در پیوســتن بــه دعــوت جدیــد یافتنــد؛ مخصوصــا پــس
 .1ر.ک :عاملـی ،جعفـر مرتضـی ،الصحیـح مـن سـیرة النبـي األعظـم؟لص؟100-95/1 ،؛ بقـره89 :؛
ابنحبیـب بغـدادی ،محمـد ،كتـاب المحبـر ،ص .130

از واقعــۀ خنــدق و بینتیجهمانــدن ائتــاف احــزاب کــه برخــی چهرههــای سرســخت
مکیــان بــه مســلمانان پیوســتند .بعیــد بــه نظــر میرســد کــه زمــان ایــن پیوســتن بــه
ً
مســلمانان ،بیارتبــاط بــا تحــوالت اخیــر بــوده باشــد .طبعــا ایــن انگیــزه پــس از فتــح
مکــه از قــوت بســیار بیشــتری برخــوردار بــوده اســت.
نمیتـوان پنداشـت کـه رقابتهـای تیرههـای قریـش ،بـا فتـح مکـه بـه تاریـخ پیوسـته
ً
باشـد .کاملا منطقـی اسـت اگـر بپذیریـم کـه طوایـف رقیـب دیـروز کـه امروز خواسـته یا
ناخواسـته فضیلـت نبـوت را بـرای شـاخۀ هاشـمی تصدیـق میکردنـد ،در سـالهای
پایانـی حیـات پیامبـر؟لص؟ بـه ایـن فکـر باشـند کـه در صـورت تـداوم جانشـینی در
بنیهاشـم ،تـوازن قـوا بـرای همیشـه بـه سـود هاشـمیان تثبیـت میگـردد .ایـن در حالی
بـود کـه بـه دلیـل موقعیـت ضعیفتـر دیگرتیرههـا و عدم ّ
مطلق یک تیـره در میان
تفـوق
ِ
آنـان ،در صـورت بهقدرترسـیدن تیـرهای غیـر از بنیهاشـم ،امـکان گـردش خالفـت
در بیـوت مختلـف قریـش وجـود داشـت 1.عمـر بـن خطـاب نیـز علـت اینکـه قریـش
بنیهاشـم را از رسـیدن بـه خالفـت بـاز داشـتند را ایـن دانسـته اسـت کـه آنـان کراهـت
داشـتند نبوت و خالفت در بنیهاشـم جمع گردد و بدینصورت هاشـمیان از رفعت
ُ
2
مقـام و شـموخ منزلـت بـه آسـمان برسـند.

و غیرقریـش داغـدار بودنـد و از بنیهاشـم بـه طـور کل و از پیامبـر؟لص؟ و پسـرعموی
ایشـان بـه طـور خـاص کینـه بـه دل داشـتند؛ بـه عنـوان مثـال ،امـام علـی؟ع؟ نقـش
3

پررنگـی در کشتهشـدن مبـارزان قریـش از طوایـف مختلـف در نبـرد احـد داشـتند.

 .1برای مالحظة این دیدگاه قریش از زبان امام علی؟ع؟ ،ر.ک :طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ.233/4 ،

ّ
 .2آبی ،منصور ،نثر الدر19/2 ،؛ ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.9/12 ،

 .3ر.ک :ابنهشـام ،عبدالملـک ،السـیرة النبو یـة129-127/2 ،؛ طبـری ،محمـد بـن جر یـر ،تاریخ،
514/2؛ مفیـد ،محمـد بـن محمد ،اإلرشـاد.88/1 ،

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

علی؟ع؟ در جنگهای پیامبر؟لص؟ تعداد قابلتوجهی از مبارزان قریشی و غیرقریشی
ً
از تیرههـای مختلـف را بـه خـاک افکنـده بود .طبیعتـا خاندانهای متعـددی از قریش

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

 .2-4کینههای قریش و غیرقریش از بنیهاشم ،بهویژه از امام علی؟ع؟
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بـاری خلیفـۀ دوم بـه ابنعبـاس میگفـت کـه قریـش ماننـد گاو نـری کـه بـه قصابـش
نـگاه کنـد بـه بنیهاشـم مینگرنـد 1.در یکـی از مشـاجراتی کـه بیـن امـام؟ع؟ و عثمـان
درگرفـت ،عثمـان گفتـه بـود :مـن چـه کار کنـم اگـر قریـش شـما [بنیهاشـم] را دوسـت
نمیدارنـد؟ شـما هفتـاد نفـر از آنـان را در روز بـدر کشـتید ،درحالیکـه صورتهاشـان
ماننـد گوشـوارههای طلا میدرخشـید 2.ابنابیالحدیـد تحلیـل قابلتوجهـی بـا همیـن
مضمـون دربـارۀ بغـض قریـش از علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ دارد کـه بـه جهـت اختصار از
ً
ذکـر آن خـودداری میکنیـم 3.طبیعتـا ایـن مسـئله میتواند یکی از عللی باشـد که امام
َ َْ
ال ْح َ
4
اب» ي�اد کنند.
�ز
عل�ی؟ع؟ را وا میداشتـند ت�ا از معاوی�ه و یاران�ش ب�ا عن�وان « َب ِق ّي�ة
ِ
منازعـات عهـد نبـوت از منظـر ایشـان بود.
امتـداد
ایـن تعبیـر بـه معنـای
ِ
ِ
کـدورت قریـش از بنیهاشـم بـه سـبب جنگهـای صدر اسلام تا مدتها پـس از امام
ً
ً
علـی؟ع؟ نیـز باقـی بـود و بعضـا نشـانههایی از آن نمایـان میگردیـد؛ مثلا عبیـداهللبـن
زیـاد پـس از شـهادت سـبط پیامبـر؟لص؟ در کربلا ،نامـهای بـه حاکـم مدینـه ،عمـرو بن
د بـنعـاص نوشـت و در آن نامـه وی را بـه کشتهشـدن آن حضـرت بشـارت داد.
سـعی 
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عمـرو نامـه را بـر بـاالی منبـر قرائـت کرد و اشـعاری در اظهار سـرور خواند و سـپس به قبر
پیامبـر؟لص؟ اشـاره کـرد و گفـتٌ « :
5
یـوم ِب َیـوم َبدر».
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 .3-4ارزیابی مخالفان بنیهاشم از هاشمیبودن جانشین پیامبر؟لص؟
بـر اسـاس منابـع مختلـف تاریخـی و حدیثـی بـا جهتگیریهـای مختلـف کالمـی و
مذهبـی ،سـخنان و مواضـع متعـددی از پیامبـر؟لص؟ را میتـوان برشـمرد کـه حکایـت
از جایگاهـی ممتـاز و برجسـته بـرای خانـدان ایشـان ،بهویـژه علـی بـن ابیطالـب؟ع؟
 .1ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.9/12 ،
ّ
 .2آبـی ،منصـور ،نثـر الـدر48/2 ،؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علی ،مناقـب ،220/3 ،بـه روایت از
ابنعمـر ،بـا تفاوتـی انـدک در تعبیـر؛ ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهـج البالغـة،23/9 ،
بـه نقـل از ابوسـعد منصـور آبـی (م 421 .ق).
.3برای تفصیل آن ،ر.ک :ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.301-299/13 ،
.4منقری ،نصر بن مزاحم ،وقعة صفین ،ص 94؛ ثقفی ،ابراهیم ،الغارات26/1 ،؛ و. ...
 .5ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.72/4 ،

دارنـد؛ بـرای نمونـه ذکـر «آل محمـد» در صلـوات بـر پیامبـر؟لص؟ بهخوبـی میتوانـد
تبییـن کنـد کـه تـا چـه حـد جایـگاه خانـدان پیامبـر؟لص؟ در نظـر مسـلمانان معتقـد،
ً
میتوانسـته ممتـاز باشـد .در قـرآن خانـدان و ذریـۀ پیامبـران ،گرچـه نـه کاملا ،امـا بـه
ً
طـرز قابلتوجهـی در انتقـال میـراث انبیـا نقش پررنگـی دارند؛ 1مثال اسـماعیل نبی؟ع؟
بـه عنـوان جـد بـزرگ قریـش ،خـود فرزنـد ابراهیـم بتشـکن؟ع؟ بـود .علاوه بـر ایـن در
سـنت قریـش ،حداقـل پـس از قصـی بـن کالب ،زعامـت بـه نحـو وراثتـی انتقـال یافتـه
بـود و بدیـن جهـت ذهنیـت قریـش بـا ایـن مسـئله آشـنا بـود .وانگهـی آ گاهـی علی؟ع؟
از کتـاب و سـنت بـه انضمـام شـجاعت ،درایـت و پرهیـزکاری ایشـان بـه گونـهای بـود
کـه اگـر مال کهـای بـاال نیـز نبودنـد ،از نظـر دینـی و سیاسـی وی را یکـی از محتملتریـن
نامزدهـای جانشـینی جلوهگـر میسـاخت .اگـر تصریحـات و تلمیحـات پیامبـر؟لص؟
دربـارۀ جانشـین پـس از خـود را نیـز در نظـر بگیریـم ،بسـیار آسـان خواهـد بود کـه ارزیابی
حـزب قریـش از وضعیـت جانشـینی را تصـور کنیـم.
بــه احتمــال زیــاد تمرکــز قریشــیان بــر تفکیــک پیامبــر؟لص؟ از خاندانــش ،بیاعتبــار
ی و طعنههــای علنــی بــه هاشــمیان،
جلــوهدادن قرابــت بــا ایشــان و نیــز عیبجویــ 
ً
متأثــر از همیــن ارزیابــی حــزب قریــش صــورت پذیرفتــه اســت؛ گرچــه الزامــا تنهاعامــل
َ
نبــوده اســت .درواقــع آنــان میکوشــیدند تــا بــا اقدامــات خــود جایــگاه نزدیــکان ن َســبی

مدینــه را بــرای جانشــینی یــک غیرهاشــمی پذیراتــر نمایــد.
 .4-4عدم تسامح علی؟ع؟ در دین
امــام علــی؟ع؟ در مراحــل مختلــف زندگــی خــود نشــان داده کــه در رابطــه بــا ارزشهــای
ً
دینــی ،حتــی بــه قیمــت ضــرر ظاهــری خــود مســامحه نداشــته اســت .طبیعتــا ایــن
ّ
ُ
تصلــب بــرای برخــی افــراد میتوانســت دافعــه داشــته باشــد .ابوســعید خــدری از
شــکایت مــردم از علــی؟ع؟ در عهــد پیامبــر؟لص؟ یــاد کــرده اســت .بــه نقــل ابوســعید،
 .1در این باره ر.ک :مادلونگ ،ویلفرد ،جانشینی حضرت محمد؟لص؟ ،ص .27-23

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

هاشــمی را کمتــر ســازند .همچنیــن ایــن اقدامــات آنــان میتوانســته اســت افــکار عمومــی

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

پیامبــر؟لص؟ ،بهخصــوص علــی؟ع؟ را تضعیــف کننــد و امــکان تحقــق یــک خالفــت
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مــردم از علــی؟ع؟ شــکایت میکننــد و چــون پیامبــر؟لص؟ از ایــن مســئله باخبــر
ً
َ ُّ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ـاس! ل تشــكوا َع ِل ّيــا
میشــوند ،خطبـهای میخواننــد و ضمــن آن میفرماینــد« :أيهــا النـ
ُ
َ
َ
اهلل إ َّنـ ُـه َل َخ ْي ِشـ ٌ
ََ
اهلل أ ْو ِفــي َ
اهلل» 1.فاطمــه زهــرا؟اهع؟ ،همســر ایشــان نیــز
ـب
ـ
س
ات
ذ
ـي
ـ
ف
ـن
يل ِ
ِ
ِ
ِ
فــو ِ ِ
ِ ِ
ضمــن ســخنان خــود بــا زنــان مهاجــر و انصــار ،بــه ایــن مطلــب اشــاره نمــوده اسـت کــه
ً
مــردم از صالبــت علــی؟ع؟ در راه خــدا ناخشــنود بودهانــد 2.طبعــا ایــن ویژگــی امــام کــه
موجبــات شــکایت گروههایــی از مســلمانان را نیــز فراهــم کــرده بــود ،قائــم بــه مناســبات
تیــرهای نبــوده و میتوانســته اســت گســترۀ وســیعتری از جامعــۀ مرتبــط بــا ایشــان را
تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

نتیجهگیری

در دوران حیــات پیامبــر؟لص؟ در مدینــه ،رفتهرفتــه ّ
تحز بــی در برابــر هاشــمیان پدیــد
آمــد کــه بدنــۀ اصلــی آن را قریشــیان غیرهاشــمی تشــکیل میدادنــد و افــرادی از
غیرقریــش نیــز در آن شــرکت داشــتند .برخــورد ســرد بــا بنیهاشــم ماننــد ساکتشــدن
قریشــیان بــه هنــگام رویارویــی بــا آنــان ،تشــبیه پیامبــر؟لص؟ بــه نخــل یــا گیاهــی
روییــده در مزبلــه ،بیفایدهدانســتن قرابــت بــا پیامبــر؟لص؟ ،ناخوشداشــتن یــاد
188

خانــدان ایشــان و ابــراز اشــمئزاز از آن ،آزار علــی؟ع؟ و دیگرهاشــمیان ،بدگویــی از
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آنــان ،بغــض نســبت بــه علــی؟ع؟ و آرزوی آسیبســیدن بــه خانــدان پیامبــر؟لص؟
ازجملــه ویژگیهایــی اســت کــه میتــوان بــرای ایــن ّ
تحــزب برشــمرد .در کلمــات

پیامبــر؟لص؟ و امــام علــی؟ع؟ اشــارات روشــنی بــه وجــود ّ
تحز بــی علیــه بنیهاشــم،
بهویــژه علــی؟ع؟ در زمــان حیــات پیامبــر؟لص؟ وجــود دارد .بنــا بــر برخــی گزارشهــا،
احتمــال قابلتوجهــی وجــود دارد کــه واکنـش بــه اقدامــات ایــن تحـ ّـزب در برخــی آیــات
قــرآن نیــز بازتــاب یافتــه باشــد.
ایـــن ّ
تحـــزب بـــه مخالفتهـــای علنـــی متعـــددی مبـــادرت میورزیـــد و بـــا وجـــود
.1ابنحنبل ،احمد ،مسند337/18 ،؛ هیثمی ،علی ،مجمع الزوائد.129/9 ،
 .2ر.ک :ابنطیفـــور ،احمـــد ،بالغ ــات النس ــاء ،ص 32؛ جوه ــری ،احم ــد ،الس ــقیفة و ف ــدک،
ص .118

اعتراضهـــای ّ
مکـــرر پیامبـــر؟لص؟ و شـــکایات انصـــار و خـــود بنیهاشـــم ،از ایـــن
جهتگی ــری دس ــت نمیکش ــید .ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه تح ـ ّـزب در براب ــر هاش ــمیان
ّ
ً
حــدودا از اواســط عهــد مدینــه تشــکلی اولیــه یافتــه باشــد .ایــن جریــان بــا نزدیکشــدن
بــه پایــان حیــات پیامبــر؟لص؟ ،بهویــژه پــس از فتــح مکــه و هجــرت برخــی مکیــان بــه
مدین ــه و روشنترش ــدن دورنم ــای جانش ــینی و خالف ــت ،ب ــروز و نم ــود بیش ــتری یافت ــه
اس ــت.
ّ
تحـزب در برابـر بنیهاشـم از یکدسـتی برخـوردار نبـوده و گرچـه در ایـن غـرض کـه
هاشـمیان از قـدرت کنـار زده شـوند ،اشـتراک وجـود داشـته اسـت ،امـا بـر سـر نامـزدی
واحـد توافقـی صـورت نگرفتـه بـود؛ گرچـه میتـوان پذیرفـت کـه برخـی از جناحهـای
ایـن ّ
تحـزب در میـان خـود ،تمهیـدات و پیشبینیهایـی را انجـام داده باشـند .بـا
ایـن حـالّ ،
تحـزب ضدهاشـمی زمینـه و بسـتری را فراهـم آورد کـه «صحابـة ثالثـة» بـا
دینـی امویـان بـه سـبب مبـارزات متعدد آنان
ضعـف
اغتنـام
اسـتفاده از آن و
ِ
ِ
وجاهـت ِ
ِ

بـا اسلام ،امامـت و خالفـت هاشـمی را کنـار زننـد و قدرت را به دسـت گیرند .به تعبیر
دقیقتـرّ ،
تحـزب علیـه هاشـمیان امـکان تـداوم جانشـینی و امامـت ظاهـری در میـان
خانـدان پیامبـر؟لص؟ را تضعیـف کـرد و ذهنیـت جامعـه را بـرای مواجهـه بـا خالفتـی
ً
غیرهاشـمی آمـاده سـاخت .تصـور اینکـه «صحابـة ثالثـة» در حرکـت و تدبیـری تقریبا

برخـوردار نبودنـد و بـا ناکامـی مواجـه میشـدند.
ّ
تحـزب در برابـر بنیهاشـم در حیـات پیامبـر؟لص؟ متأثـر از عوامـل چنـدی اسـت کـه
اسلامی تیرههـای قریـش
بـه نظـر ،مهمتریـن آنهـا عبارتانـد از :سـابقۀ رقابتهـای پیشا
ِ

بـا یکدیگـر ،احقـاد ناشـی از نبردهـای عصـر نبـوت ،ارزیابـی مخالفـان بنیهاشـم از
هاشـمیبودن جانشـین پیامبـر؟لص؟ و عـدم تسـامح امـام علـی؟ع؟ در دیـن.

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

کـرده باشـند ،بـا تعقـل تاریخـی ،شـواهد متعـدد و اقتضائـات بسـیاری از رویدادهـا،
همخوانـی نـدارد .اگـر بسـتر گسـتردۀ ّ
تحـزب علیـه بنیهاشـم در میـان قریـش و برخـی
ِ
پیشـبرد برنامـۀ خـود
امـکان کافـی بـرای
از انصـار وجـود نداشـت« ،صحابـة ثالثـة» از
ِ
ِ

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

منفرادانـه بـا همـکاری تعـداد محـدودی از اصحـاب ،امامـت هاشـمی را حـذف
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فهرست منابع

کتابها
قرآن کریم
ّ
آب ــی ،ابوس ــعد منص ــور ،نثر ال ــدر في المحاض ــرات ،تحقیـــق :خالـــد عبدالغني محفـــوظ ،دار
الکتب العلمی ــة ،بی ــروت 1424 ،ق.

ُآج ــری بغ ــدادی ،ابوبک ــر محم ــد ،الش ــریعة ،تحقیـــق :دكتـــر عبـــداهلل بـــن عمـــر بـــن ســـليمان
الدميج ــي ،چ ــاپ دوم :دار الوطـــن ،ريـــاض 1420 ،ق.
ُ
ابنابیاس ــامه ،ح ــارثُ ،بغية الباحث عن زوائد مس ــند الحارث ،تبویـــب و گزینش :نورالدین
هیثم ــی ،تحقیق :حس ــين أحمـــد صالـــح الباكري ،مركـــز خدمة الســـنة و الســـيرة النبوية،
مدینه 1413 ،ق.
ابنابیالحدی ــد ،عبدالحمی ــدبـــنهبـــةاهلل ،ش ــرح نه ــج البالغة ،تحقیـــق :محمـــد ابوالفضل
ابراهی ــم ،مکتبة آی ــة اهلل المرعشـــي النجفي ،قـــم 1404 ،ق.
ابنابیحات ــم ،ابومحم ــد عبدالرحمن ،الجرح و التعدي ــل ،دار إحياء الت ــراث العربي ،بيروت،
 1952م.
ابنابیخيثم ــه ،ابوبک ــر احم ــد ،التار ي ــخ الكبير المع ــروف بتاريخ اب ــنأبيخيثم ــة ،تحقیق:
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ن فتح ــي هالل ،الفـــاروق الحديثـــة للطباعة و النشـــر ،قاهـــره 2006 ،م.
ص ــاحب 
ّ
المصن ــف في األحادي ــث و اآل ث ــار ،تحقيق :كمال
یش ــیبه ،ابوبک ــر عبداهلل ب ــن محمد،
ابناب 
يوس ــف الحوت ،مكتبة الرشـــد ،ريـــاض 1409 ،ق.
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ابنابیعاص ــم ،ابوبک ــر احمد ،اآلح ــاد و المثان ــي ،تحقیق :باســـم فيصل أحمد الجوابـــرة ،دار
الراية ،ر يـــاض 1411 ،ق.
ُّ ،-------الس ـ ّـنة ،تحقی ــق :محمـــد ناصرالديـــن األلباني ،المكتب اإلســـامي ،بيروت،
 1400ق.
ابناثیر ،أبوالحسن على ،اسد الغابة في معرفة الصحابة ،دار الفکر ،بیروت 1409 ،ق.
،-------الكامل في التاريخ ،دار صادر  -دار بيروت ،بيروت 1965 ،م.ابناعرابی ،أبوس ــعيد احمد ،معجم ابن األعرابي ،تحقيق و تخريج :عبدالمحســـن بن إبراهيم
بن أحمد الحس ــيني ،دار ابن الجوزي ،عربستان 1418 ،ق.
نج ــوزی ،أبوالف ــرج عبدالرحمـــن ،المنتظ ــم ف ــي تار ي ــخ األم ــم و المل ــوك ،تحقيـــق :محمد
اب 
عبدالق ــادر عط ــا و مصطف ــى عبدالقـــادر عطـــا ،دار الكتـــب العلميـــة ،بيـــروت 1992 ،م.

ابن ِح ّبان ،أبوحاتم محمد ،الثقات ،تحقيق :السيد شرفالدين أحمد ،دار الفکر 1975 ،م.
ن ِح ّبان ،تحقیق :ش ــعيب األرنؤوط ،ترتيـــب األمير عالءالدين علي
،-------صحیح اب بنبلبان الفارسي ،مؤسس ــة الرسالة ،بيروت 1988 ،م.
ابنحبی ــب بغ ــدادی ،محم ــدّ ،
المنمق ف ــي أخبار قر ي ــش ،تحقيق :خورشـــيد احمـــد فاروق،
عال ــم الكتب ،بی ــروت 1405 ،ق.
،-------كتاب المحبر ،تحقيق :ايلزة ليختن شتيتر ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.ابنحنب ــل ،احم ــد ،فضائ ــل الصحاب ــة ،تحقیق :وصـــياهلل محمد عباس ،مؤسســـة الرســـالة،
بی ــروت 1403 ،ق.
هلل بن
،-------مس ــند احم ــد ،تحقی ــق :ش ــعيب األرنؤوط و آخرون ،إشـــراف دکتـــر عبدا عبدالمحس ــن التركي ،مؤسسة الرس ــالة 2001 ،م.
نس ــعد ،محمد ،الطبقات الكبرى ،تحقي ــق :محمد عبدالقادر عطـــا ،دار الكتب العلمية،
اب 
بیروت 1990 ،م.
نش ــاذان قم ــی ،ابوالحس ــن محم ــد ،مائ ــة منقبة م ــن مناق ــب امیرالمؤمنی ــن و األئمة؟مهع؟،
اب 
تحقی ــق :مدرس ــة االم ــام المه ــدي؟جع؟ ،مدرســـة اإلمام المهـــدي؟جع؟ ،قـــم 1407 ،ق.
ّ
ابن ّ
شبه ،أبوزيد عمر ،تاريخ المدينة ،تحقیق :فهيم محمد شلتوت ،جده 1399 ،ق.
ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابيطالب؟ع؟ ،عالمه ،قم 1379 ،ق.
ابن ّ
صب ــاغ مالک ــی ،عل ــیب ــنمحم ــد ،الفص ــول المهمة ف ــي معرفة االئم ــة ،تحقیق :ســـامی
الغری ــري ،دار الحدی ــث ،ق ــم 1422 ،ق.

الفكر للطباعة و النش ــر و التوزيع 1995 ،م.
ابنکثیر ،ابوالفداء اسماعیل بن عمر ،البداية و النهاية ،دار الفكر ،بيروت 1407 ،ق.
ابنماج ــه ،أبوعب ــداهلل محمد ،س ــنن ابنماجة ،تحقيـــق :محمد فـــؤاد عبدالباقـــي ،دار الفکر،
بیروت.
ابنمردو ی ــه ،ابوبک ــر احم ــد ،مناقب علي بن اب ــيطال ــب؟ع؟ ،چـــاپ دوم :دار الحدیث ،قم،
 1424ق.
ابنمغازل ــی ،أبو الحس ــن عل ــی ،مناقب عل ــي؟ع؟ ،تحقیـــق :أبوعبدالرحمن تركـــي بن عبداهلل
الوادعـــي ،دار اآلثار ،صنعـــاء 2003 ،م.

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

ابنعس ــاکر ،ابوالقاس ــم علی بن حس ــن ،تاريخ دمش ــق ،تحقیق :عمرو بنغرامة العمروي ،دار

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

ابنطیفور ،احمدبنابیطاهر ،بالغات النساء ،الشریف الرضي ،قم.
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ابنهش ــام ،عبدالمل ــک ،الس ــيرة النبو ي ــة ،تحقيـــق :مصطفـــى الســـقا و ابراهيـــم األبيـــارى و
عبدالحفي ــظ ش ــلبى ،دار المعرفـــة ،بیـــروت.

َ َ
ابوداود ،س ــليمان بن اش ــعث ،س ــنن اب ــيداود ،تحقیقَ :
كامل قره
شـــعيب األرنؤوط و
مح ّمـــد ِ
بللي ،دار الرس ــالة العالمية 2009 ،م.
ی بننجـــم ،تقر ی ــب المع ــارف ،تحقیق :فـــارس تبریزیان (الحســـون)،
ابوالص ــاح حلب ــی ،تق 
الهادي ،قـــم 1404 ،ق.
ُ
ابون َعی ــم اصفهان ــی ،احم ــد ،صف ــة النفاق و نع ــت المنافقي ــن ،تحقيق :عامر حســـن صبري،
البش ــائر اإلس ــامية ،بيروت 2001 ،م.
ن يوســـف العـــزازي ،دار الوطن للنشـــر،
ل بـــ 
 ،-------معرف ــة الصحاب ــة ،تحقيـــق :عـــاد ر ي ــاض 1998 ،م.
ابویعل ــی موصل ــی ،احم ــد ،مس ــند أب ــييعل ــى ،تحقيـــق :حســـين ســـليم أســـد ،دار المأمـــون
للت ــراث ،دمش ــق 1404 ،ق.
[امام عس ــکری؟ع؟ ،حس ــن بن علی؟] تفسیر منسوب به امام عس ــکری؟ع؟ ،تحقیق :مدرسة
االمام المهدي؟جع؟ ،مدرســـة اإلمام المهدي؟جع؟ ،قم 1409 ،ق.

ن ابي
باعون ــی ش ــافعی ،ش ــمسالدین محمـــد ،جواه ــر المطال ــب ف ــي مناق ــب اإلمام عليبـ ـ 
طال ــب ،تحقی ــق :محمدباق ــر محمـــودی ،مجمـــع إحیـــاء الثقافة االســـامیة ،قـــم 1415 ،ق.
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بخ ــاری ،محم ــد بن اس ــماعیل ،التاریخ الکبیر ،تحقيق :الســـيد هاشـــم النـــدوي ،دار الفکر،
بیروت.
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 ،-------صحی ــح البخ ــاري ،تحقيق :مصطفى ديـــب البغا ،چاپ ســـوم :دار ابنكثير،يمام ــه _ بيروت 1987 ،م.
ّ
ب ـ ّـزار ،احمدبنعمرو ،مس ــند الب ــزار ،تحقيق :محفوظالرحمن زيناهلل ،مؤسســـة علـــوم القرآن،
مكتب ــة العلوم و الحكم ،بی ــروت  -مدینه 1409 ،ق.
بهبودی ،محمدباقر ،سیرۀ علوی 1368 ،ش.
بيهق ــی ،ابوبكر احمد  ،دال ئ ــل النبوة و معرفة أح ــوال صاحب الش ــريعة ،تحقيق :عبدالمعطي
قلعجي ،دار الكتب العلمي ــة ،بیروت 1405 ،ق.
الت ِرم ــذي ،تحقیـــق :بشـــار عـــواد معـــروف ،دار الغـــرب
ِت ِرم ــذی ،محم ــدب ــنعيس ــى ،س ــنن ِ
اإلس ــامي ،بی ــروت 1998 ،م.
ثقف ــی ،ابواس ــحاق ابراهیم ،الغ ــارات ،تحقیق :عبدالزهراء حســـینی ،دار الکتاب االســـامي،
قم 1410 ،ق.

جمع ــی از اصح ــاب ائم ــه؟مهع؟ ،األص ــول الس ــتةعش ــر ،تحقیـــق :ضیاءالدیـــن محمـــودی،
نعمـ ـتاهلل جلیل ــی و مه ــدی غالمعل ــی ،مؤسســـة دار الحدیـــث الثقافیـــة ،قـــم 1423 ،ق.
جوه ــری ،ابوبک ــر احم ــد ،الس ــقیفة و ف ــدک ،تحقی ــق :محمدهـــادی امینـــی ،مکتبـــة نینـــوی
الحدیث ــة ،تهران.
حا ک ــم نیش ــابوری ،محم ــد ،المس ــتدرك عل ــى الصحيحي ــن ،تحقيـــق :مصطفـــى عبدالقادر
عط ــا ،دار الكتب العلمي ــة ،بي ــروت 1990 ،م.
ُحصری قیروانی ،ابواسحاق ابراهیم ،زهر اآلداب و ثمر األلباب ،دار الجیل ،بیروت.

الح ْم َي ــري ،تحقيق :عبدالعزيز بن ســـليمان
حمی ــری ،علـ ـ 
ی بنمحمد ،ج ــزء عليبنمحمد ِ
بن إبراهيم البعيمي ،مكتبة الرش ــد ،ش ــركة الرياض للنشـــر و التوزيع ،ريـــاض 1998 ،م.
خرگوش ــی ،اب وس ــعید عبدالملک ،ش ــرف النبي؟لص؟ ،تحقيق :محمد روشـــن ،بابک ،تهران،
 1361ش.
خ ـ ّـزاز رازی ،عل ــیب ــنمحمد ،کفای ــة االثر في الن ــص علی االئم ــة االثني عش ــر؟ع؟ ،تحقیق:
عبداللطیف کوهکم ــری ،بیدار ،ق ــم 1401 ،ق.
خصیبی ،حسین بن حمدان ،الهدایة الکبری ،بالغ ،بیروت 1419 ،ق.
خطی ــب بغ ــدادی ،أبوبك ــر أحمد ،الرحل ــة في طل ــب الحديث ،تحقيق :نـــور الدين عتـــر ،دار
الكت ــب العلمية ،بي ــروت 1395 ،ق.

ذهب ــی ،ش ــمسالدين محم ــد ،تار ي ــخ اإلس ــام و وفي ــات المش ــاهير و األعالم ،تحقیـــق :عمر
عبدالس ــام التدم ــري ،چ ــاپ دوم :دار الكت ــاب العربـــي ،بيـــروت 1993 ،م.
رافع ــی قزوین ــی ،عبدالكر ي ــم ب ــن محم ــد ،التدو ي ــن ف ــي أخب ــار قزو ي ــن ،تحقیـــق :عزيـــزاهلل
العط ــاردي ،دار الكت ــب العلمي ــة 1408 ،ق.
ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــی ،الخص ــال ،تحقی ــق :علیاکبر غفـــاری ،جامعـــۀ مدرســـین ،قم،
 1362ش.

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

العربی ــة ،بی ــروت 2007 ،م.
ُ
دوالب ــی ،ابوبش ــر محمد ،الكنى و األس ــماء ،تحقی ــق :أبوقتيبة نظـــر محمد الفاريابـــي ،دار ابن
حزم ،بيـــروت 1421 ،ق.
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 ،-------المتف ــق و المفت ــرق ،تحقي ــق :محمـــد صادق آيـــدن الحامـــدي ،دار القادريللطباع ــة و النش ــر و التوزيع ،دمش ــق 1997 ،م.
َ
َ
ن عبدالقادر،
المخت ِلف ،تحقيق :موفقبنعبـــداهللب 
دارقطنی ،أبوالحس ــن علی ،المؤت ِل ــف و
دار الغرب اإلســـامي ،بيروت 1406 ،ق.
ُدوری ،عبدالعزی ــز ،مقدم ــة ف ــي تار ی ــخ ص ــدر االس ــام ،چـــاپ دوم :مرکـــز دراســـات الوحـــدة

 ،-------فضائل الشیعة ،اعلمی ،تهران.صنعانـــی ،عبدالرزاقّ ،
مصن ــف عبدالرزاق ،تحقيـــق :حبيبالرحمن األعظمـــي ،چاپ دوم:
المکتب االســـامي ،بیروت 1403 ،ق.
صول ــی ،ابوبک ــر محم ــد ،ج ــزء م ــن أحادي ــث أبيبك ــر الصول ــي ،تحقيـــق :خـــاف محمـــود
عبدالس ــميع ،دار الكت ــب العلميـــة ،بيـــروت 2002 ،م.
طبران ــی ،أبوالقاس ــم س ــلیمان ،المعج ــم األوس ــط ،تحقيق :طارقبـــنعوضاهللبـــنمحمد و
عبدالمحس ــنبنإبراهي ــم الحســـيني ،دار الحرمين ،قاهـــره 1415 ،ق.
ن عبدالمجيد الســـلفي ،مكتبة العلوم و
 ،-------المعج ــم الکبیر ،تحقيق :حمـــديب الحك ــم ،موصل 1404 ،ق.
ن عل ــی ،اإلحتج ــاج عل ــی أه ــل اللج ــاج ،تحقیـــق :محمدباقر خرســـان،
طبرس ــی ،احم ــدبـ ـ 
مرتض ــی ،مش ــهد 1403 ،ق.
ل بنحسن ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،اسالمیه ،تهران 1390 ،ش.
طبرسی ،فض 
د ب ــنجریر ،المسترش ــد ف ــي إمام ــة علي بناب ــيطال ــب؟ع؟ ،تحقیق:
طب ــری امام ــی ،محمـ ـ 
احم ــد محمودی ،کوش ــانپور ،قـــم 1415 ،ق.
د ب ــنجرير ،تار ي ــخ األمم و المل ــوك ،تحقيق :محمـــد أبوالفضـــل ابراهيم ،چاپ
طب ــری ،محم 
دوم :دار التراث ،بیـــروت 1967 ،م.
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طوسی ،محمدبنحسن ،األمالي ،تحقیق :مؤسسة البعثة ،دار الثقافة ،قم 1414 ،ق.
عامل ــی ،س ــید جعف ــر مرتضی ،الصحی ــح من س ــیرة النبي األعظ ــم؟لص؟ ،چاپ چه ــارم :دار
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الهادي ،بیـــروت 1415 ،ق.
 ،-------الغدیر و المعارضون ،چاپ سوم :دار السیرة ،بیروت 1417 ،ق.عب ــدب ــن ُح َمید ،المنتخب من مس ــند عبدبن ُحمي ــد ،تحقیق :صبحي البدري الســـامرائي
و محم ــود محمد خليل الصعيدي ،مكتبة الســـنة ،قاهـــره 1988 ،م.
عبدالمقص ــود ،عبدالفت ــاح ،خاس ــتگاه خالف ــت ،ترجمـــۀ الس ــقیفة و الخالف ــة ،ترجمـــه:
سیدحس ــن افتخ ــارزاده ،آفـــاق ،تهـــران 1376 ،ش.
عسکری ،سیدمرتضی ،سقیفه ،به کوشش :مهدی دشتی ،منیر ،تهران 1388 ،ش.
علی ،جواد ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،چاپ چهارم :دار الساقي 2001 ،م.
َ
ف َس ــوی ،یعق ــوب بن س ــفیان ،كتاب المعرف ــة و التاريخ ،تحقيـــق :اكرم ضيـــاء العمري ،چاپ
دوم :مؤسســـة الرســـالة ،بیروت 1401 ،ق.

[قمـــی ،علی بن ابراهیم؟] تفس ــیر منس ــوب به علی ب ــن ابراهیم قمی ،تحقیق :طیب موســـوی
جزائری ،دار الکتـــاب ،قم 1404 ،ق.
د ب ــنیعق ــوب ،الکاف ــي ،تحقی ــق :علیاکبـــر غفـــاری و محمـــد آخونـــدی ،دار
کلین ــی ،محمـ ـ 
الکت ــب االس ــامیة ،ته ــران 1407 ،ق.
کوف ــی ،ابوالقاس ــم فرات ب ــن ابراهیم ،تفس ــیر ف ــرات الکوفي ،تحقیـــق :محمد کاظم ،مؤسســـة
الطبع و النش ــر في وزارة االرش ــاد االس ــامي ،ته ــران 1410 ،ق.
مادلونگ ،ویلفرد ،جانش ــینی حضرت محمد؟لص؟ ،ترجمه :احمد نمایی و دیگران ،آســـتان
قدس رضوی ،مشـــهد 1388 ،ش.
ُ
ن ّ
حم ــاد ،كتاب الفت ــن ،تحقیق :ســـمير أميـــن الزهيـــري ،مكتبـــة التوحيد،
م ــروزی ،ن َعیـ ـ م بـ ـ 
قاه ــره 1412 ،ق.
مس ــتوفی ،حمداهلل ،تاريخ گزيده ،تحقيق :عبدالحسين نوايى ،چاپ ســـوم :امیرکبیر ،تهران،
 1364ش.
مس ــعودی ،ابوالحس ــن علی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقيق :اســـعد داغر ،چاپ دوم:
دار الهجرة ،قم 1409 ،ق.
مغر ب ــی ،نعم ــان ب ــن محم ــد ،ش ــرح األخب ــار ف ــي فضائ ــل االئم ــة األطه ــار؟مهع؟ ،تحقیـــق:
محمدحس ــین حس ــینی جالل ــی ،جامع ــۀ مدرســـین ،قـــم 1409 ،ق.
ن محمد ،اإلرش ــاد ف ــي معرفة حج ــج اهلل علی العب ــاد ،تحقیق :مؤسســـة آل
مفی ــد ،محم ــدبـ ـ 
البی ــت؟مهع؟ ،کنگرۀ ش ــیخ مفید ،ق ــم 1413 ،ق.

مقات ــل بن س ــلیمان ،تفس ــیر مقاتل بن س ــلیمان ،تحقیق :عبـــداهلل محمد شـــحاته ،دار احیاء
التراث العربي ،بیـــروت 1423 ،ق.
ّ
ّ
مک ــی ،زبی ــر بن ب ــکار ،األخب ــار الموفقي ــات ،تحقيق :ســـامي مكـــي العاني ،چـــاپ دوم :عالم
الكتب ،بي ــروت 1416 ،ق.
منقری ،نصربنمزاحم ،وقعة صفين ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،چاپ دوم :المؤسسة
العربية الحديثة ،قاهره ،منشورات مكتبة المرعشي النجفي ،افست قم 1404 ،ق.
َنس ــائی ،احم ــد بن ش ــعیب ،الس ــنن الكب ــرى ،حققـــه و ّ
خـــرج أحاديثـــه :حســـن عبدالمنعم
ش ــلبي ،أش ــرف عليه ش ــعيب األرن ــاؤوط ،مؤسســـة الرســـالة ،بيـــروت 2001 ،م.
نیش ــابوری ،مس ــلم بن حجاج ،صحیح مس ــلم ،تحقیق :محمد فـــؤاد عبدالباقـــي ،دار إحياء

نشانهها،سويههاو زمينههایمخالفتباامامتهاشمی

قم 1413 ،ق.

ّ
تحزب در برابر بنیهاشم در دوران پيامبر؟لص؟ ( 1-11ق):

 ،--------األمالي ،تحقیق :حس ــین اس ــتادولی و علیاکبر غفاری ،کنگرۀ شـــیخ مفید،
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التراث العربـــي ،بيروت.
ُ َ
[هالل ــی ،س ــلیم بن قی ــس؟] ،کتاب منس ــوب به س ــلیم بن قی ــس ،تحقیق :محمـــد انصاری
زنجان ــی ،الهادي ،ق ــم 1405 ،ق.

هيثمی ،نورالدين علی ،كش ــف األس ــتار عن زوائد ّ
ب الرحمن األعظمي،
البزار ،تحقيـــق :حبي 
مؤسسة الرسالة ،بيروت 1399 ،ق.

 ،-------مجم ــع الزوائ ــد و منب ــع الفوائ ــد ،تحقیـــق :حســـامالدين القدســـي ،مكتبةالقدســـي ،قاهـــره 1414 ،ق.
مقاالت
ینـژاد ،غالمحسـین« ،ژرفـا و بنمایههـای سـقیفۀ بنیسـاعده» ،اسلام و ایـران :بررسـی
زرگر 
تاریخـی (مجموعـۀ مقـاالت) ،بـه اهتمـام حسـن حضرتـی ،معـارف ،قـم 1384 ،ش.

مطهرینیـا ،محمـود« ،زمین ههـا و علـل موفقیـت گرداننـدگان سـقیفه در تصاحـب منصـب
خالفـت» ،تاریـخ فرهنـگ و تمـدن اسلامی ،شـمارۀ  1393 ،15ش.
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